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Leerzorgondersteuning ten voordele van  het 

goede doel in Haïti: 

Project van vzw Kay Desperans Haïti 

Samenwerking in een win-win-situatie 
 
Wilt u ook een praktische en inhoudelijk sterke vorming en/of coaching voor uw 
team over leerzorg? En wilt u tegelijkertijd bijdragen aan een ontwikkelingsproject 
waarvan u weet dat het geld persoonlijk ter plaatse geïnvesteerd zal worden op 
korte termijn? 
 
Dan is dit voorstel misschien de win-win-situatie waarop u zat te wachten.  
 

Wie, wat, waar 
Wendy Peerlings, psychomotorisch therapeute, auteur en leerkracht basisonderwijs 
en nu werkzaam als zelfstandig onderwijsondersteuner, komt op vrijwillige basis één 
van haar succesvolle lezingen of navormingen, op maat van uw team, op uw school 
geven, in ruil voor steun aan een goed doel dat haar zeer nauw aan het hart ligt. 
 
Gemiddeld twee keer per jaar reist zij naar Haïti, deels als ondersteuning voor de 
scholen kinderen in het dorp Saint Michel en deels voor haar eigen ontwikkelings-
project. Intussen is het uitgegroeid tot een kleinschalig (150 kinderen), lokaal maar 
goed georganiseerd project met drie grote pijlers: 
 
1) Het didactisch-pedagogisch ondersteunen van onderwijskansen voor kinderen, 
hun scholen en leerkrachten in het dorp Saint Michel de l’Attalay in drie luiken: 

a) Naschoolse (huiswerk- en spel-)begeleiding van schoolgaande kinderen 
om van kansarme kinderen, kansrijke kinderen op schools vlak te maken. 
3 keer per week kunnen kinderen bij ons gratis bijles krijgen en komen 
spelen. We hebben zo momenteel 4 (leeftijdsgroepen) met in totaal 150 
kinderen. 

b) Ondersteunen van de scholen en leerkrachten met materialen en 
(didactische) know-how. We geven ter plaatse zowel vorming aan 
leerkrachten als materiële ondersteuning (krijt, schoolborden, 
leermiddelen,…). En zo helpen we dus indirect nog veel meer kinderen. 

Hiervoor hebben we in het projecthuis Kay Desperans klaslokalen gebouwd 
(projecten 2017) en een heuse speeltuin en spel-o-theek opgericht (projecten 2018). 
Nu willen we met de hulp van uw school dit verder uitbreiden met nog eens 4 
klaslokalen en 4 extra leerlingen om nog meer kinderen onderwijskansen te geven. 
Niet kansarm, wel ‘arm maar kansrijk’ is ons motto. 
 
2) Het uitbouwen van een ondersteuningscentrum via ‘foster-parents’ (meter- en 
peterschappen) om kinderen kansen te geven naar school te kunnen gaan. 
Schoolgaan kost geld in Haïti en niet alle ouders kunnen het inschrijvingsgeld, jaarlijks 
schoolgeld, jaarlijkse boeken, schriften, uniform etc. betalen. Ouders moeten immers 
alles zelf aankopen. Kay Desperans heeft een soort ‘foster-parents-plan’ om  deze 
intelligente maar kwetsbare kinderen financieel te ondersteunen om naar school te 
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kunnen gaan. Wij zorgen daarbij voor hun boeken, uniform en het schoolgeld, 
inclusief medische basiszorg door de huisarts verbonden aan ons project.  
 
3) Het ondersteunen van het doorgangshuis in Kay Desperans waar ouderloze 
jongeren, die 18 geworden zijn, eerst nog één tot twee jaar begeleid zelfstandig 
kunnen wonen voor ze helemaal zelfstandig in het harde Haïtiaanse leven-van-alle-
dag hun leven moeten gaan uitbouwen. Hiervoor hebben we 4 opvangkamers op de 
begane grond met eigen bad- en woonkamer gebouwd in het projecthuis 
KayDesperans. Tegenover ons projecthuis ligt immers een weeshuis waar jongeren 
eens 18 jaar, geen financiële ondersteuning meer kunnen krijgen. Wij helpen hen, en 
zij helpen ons. Samen sterker dus. 
 
“Kay Desperans – Huis van de Hoop – geeft kinderen kansen… kansrijke kansen.” 
 
“Onder het motto ‘arm maar kansrijk’ willen we kinderen kansen geven om 
spelend en lerend te ontwikkelen binnen ons project. Maar hiervoor hebben wij 
jullie hulp nodig. 
 
Laat me even concreet de win-win-situatie aan u voorstellen: gratis navorming van 
mij in ruil voor jullie goede-doelen-actie ten voordele van vzw Kay Desperans. 

Hoe kan u dat aanpakken? 
Heel eenvoudig: schenk de opbrengst van de vastenactie, sponsorloop of een ander 
mondiaal project van uw school dit jaar aan vzw KayDesperans en in ruil krijgt jullie 
team gratis een vormingsmoment van mij. Ondersteuning op maat van uw team! 
 
U kan in ruil een navorming kiezen uit het ruimte aanbod aan leerzorgnavormingen 
die ik geef. Elk onderwerp wordt in overleg aangepast aan de noden in uw school. 
Ook de datum wordt in overleg bepaald rekeninghoudend met de beschikbare dagen 
in mijn agenda. Het mag overdag (pedagogische studiedag) of op een avond (PV) zijn. 

Het voorstel in het kort 
Het aanbod 
1) De kinderen in jullie school krijgen een voorstelling van leren en leven voor 
kinderen in Haïti (per graad, op één (halve-)dag te plannen, 4 en max. 6 lesuren) 
door mij persoonlijk, ondersteund met een visuele presentatie. De datum, 
leeftijdsgroep van de kinderen en uur van de kick-off van de actiedagen worden in 
overleg gepland en dienen om te laten zien waarvoor we het geld gaan heel 
concreet, ter plaatse gaan gebruiken. U mag hierbij eenieder uitnodigen die meer 
wilt weten over het leven en leren in Haïti, van de kinderen in uw school tot de 
ouders. 
 
2) Het team krijgt één schooldag pro deo navorming en/of coaching of combinatie, 
naar eigen noden in te vullen (tussen 9 en 16u, afhankelijk van de locatie en de 
filegevoeligheid van de locatie) met powerpoint en het onderwerp binnen het ruime 
domein leerzorg door jullie gekozen in overleg uit de mogelijkheden binnen mijn 
competenties.  
Alle nodige materialen, leerspellen, documenten, leerlijnen, … uit mijn eigen archief, 
die jullie kunnen helpen om verder het gekozen zorgthema uit te bouwen zijn 
inbegrepen in de vorm van een kopieermap of digitaal. 
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Jullie goede-doelen-actie in ruil 
Jullie organiseren een sociaal engagement, sponsoractie, vastenactie, … om zoveel 
mogelijk geld in te zamelen voor het vzw Kay Desperans in Saint Michel de l’Attalay, 
Haïti via een zelf te organiseren sponsoractie.  
De hoogte van het na te streven sponsorbedrag zal in overleg met de directie 
bepaald worden en is afhankelijk of er wel of geen vormingsmoment voor het team 
en/of presentatiemoment voor de kinderen gepland wordt. Wij zijn echter uiteraard 
blij met elke financiële ondersteuning. Enkel voor de vorming stellen we een billijk 
minimum als tegenprestatie voor (zie FAQ’s). 
 
U kan al een blik werpen op mogelijke onderwerpen voor de navorming op de 
website van Donche, de navormingsorganisatie van de lerarenopleiding Vorselaar 
waar ik in het reguliere aanbod heel wat vormingen geef. www.donche.be of 
www.explore-team.be of www.2hands4kids.org.  
 
 

 

Heb ik uw interesse kunnen wekken? 
Contacteer mij dan zeker, om een vrijblijvend kennismakingsmoment vast te leggen. 
Ik kom met plezier mijn project bij u op school toelichten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
“Mèsi anpil” 

Kay Desperans vzw 
Wendy Peerlings (bestuurder/voorzitter) 
kaydesperans@gmail.com  
O.N. 0674.839.688 
IBAN: BE90 1030 4993 2032 
BIC: NICABEBB 
Contactadres: 
Wimmertingenstraat 15 
3501 Hasselt 
www.kaydesperans.org 
U kan vzw Kay Desperans volgen op: www.kaydesperans.org  

 

Kay 

Desperans 

- 

Huis van 

de hoop 
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FAQ’s 
Waarvoor wordt het geld precies gebruikt? 
Met elke school die deelneemt, overleggen we op voorhand voor welk specifiek (deel-)doel van 
het project het geld ingezet zal worden. Afhankelijk van uw prognose, krijgt u een specifiek 
voorstel. U krijgt dus op voorhand een concreet deelproject toegewezen en achteraf ook een 
overzicht met foto’s van de besteding van het geld. U heeft desgewenst inzage in alle offertes en 
afrekeningen.  
 
Maar wat als wij pas op het einde van het schooljaar een actie ondernemen? 
Als de actiedata al vastgelegd zijn, kan in overleg, altijd een eerdere datum voor de vormingsdag (-
en) gepland worden naar wens en mogelijkheden van de school. Het engagement blijft gewoon 
van kracht. 
 
Wat als de vormingsdag (-en) gegeven zijn en de actie niet door gaat? 
In dat geval krijgt de school een factuur voor de tijdsinvestering van de gegeven navorming aan het 
standaardmaatstaf voor vormingsdagen van 150 euro per uur. 
 
Wat als de vormingsdag (-en) gegeven zijn en de actie heeft onverwacht minder opgebracht dan 
gedacht? 
In dat geval bekijken we het in overleg en krijgt de school ten hoogste een factuur voor de 
tijdsinvestering die er geweest is i.v.m. de navorming, verminderd met de opbrengsten voor het 
project die gegeven zijn of verlengen we in overleg het engagement voor steun van de school tot 
en met de actie van volgend jaar.  
 
Wat zijn de verwachtingen van de vzw? 
Goede afspraken zijn belangrijk en uiteraard zijn wij als vzw blij met elke euro die we krijgen, maar 
om het allemaal billijk te houden vragen we om in uw engagement rekening te houden een 
streven naar een opbrengst van 500 euro in ruil voor de voorstellingsdag aan de kinderen en 
bijkomend 500 euro voor de vorming voor uw team. Wij hebben er alle begrip voor dat er grote en 
kleine scholen zijn, met verschillende sociaal-economische achtergronden, vandaar dat we op 
voorhand graag overleggen over wederzijdse verwachtingen en deze ook naar elkaar toe, in 
overleg kunnen bijsturen. Hoe meer we krijgen, hoe meer we ook kunnen helpen in Haïti. We 
komen er samen wel uit. Kortom, ook als de school geen vorming in ruil wenst, zijn we heel blij als 
jullie wel een goede-doelen-actie voor ons willen opzetten. 
 
Kunnen wij als klas of school ook een kind financieel steunen en opvolgen? 
Dat kan zeker. Iedereen kan een kind steunen. Voor 120 euro per schooljaar kunnen wij een kind 
naar school laten gaan en opnemen in ons naschools onderwijsproject én basis medische zorg 
geven. Meerdere kinderen steunen en volgen kan ook. 
 
Kunnen ouders van onze leerlingen dat ook? 
Uiteraard! Verwijs hen gerust door naar onze website www.kaydesperans.org ➔ sponsorwinkel 
 
Krijgt ons heel team een gratis bijscholing in ruil voor een sponsoractie t.v.v. vzw Kay 
Desperans? 
Ja… heel het team! En de kinderen krijgen nog een interactieve mondiale vorming, afgestemd op 
hun leeftijdsgroep, over Haïti, kinderrechten, de nood water, koloniaal verleden, Columbus en 
school en vrije tijd daar en bij ons erbovenop.  
 
 
Ik zal er zelf ter plaatse op toezien dat al uw steun goed geïnvesteerd, beheerd en ingezet zal 
worden. 
U krijgt ook – na de volgende reis - foto’s toegestuurd om met eigen ogen te zien hoe het project 
groeit. 
 
Heeft u nog andere vragen? 
Mail dan gerust en vrijblijvend naar mij, 
Met vriendelijke groeten, 
Wendy Peerlings 

http://www.kaydesperans.org/
http://www.explore-team.com/
http://www.kaydesperans.org/

