Mobile School vzw

Ondersteun de scholing
van straatkinderen

Wat is het probleem/de uitdaging?
Overal ter wereld groeien de steden in razendsnel tempo,
vooral in minder welvarende landen. Vele gezinnen ontvluchten er het platteland op zoek naar welvaart, maar komen in
de stad opnieuw in de armoede terecht. De sociale problemen
zijn dan ook aanzienlijk: gebroken gezinnen, alcoholisme,
misbruik, enz.

Mobile school biedt de straatkinderen scholing op straat
door middel van mobiele schooltjes. Die stelt ze ter beschikking van lokale partnerorganisaties. De nadruk ligt op het
reconstrueren van hun zelfbeeld, het verhogen van hun eigenwaarde en creatieve ontplooiing. Met als uiteindelijk doel dat
de kinderen sterk genoeg te maken om zich te re-integreren
in de maatschappij.

De grootste slachtoffers zijn de kinderen. Ze worden losgerukt uit hun familie en moeten zien te overleven op straat.
Daar worden ze beschimpt, beschuldigd, misbruikt, verkracht
en vaak ook vermoord. Hun enige “misdaad”? Dat ze straatkinderen zijn.

Hoe pakt Mobile School dit concreet aan?
De kern is de mobiele school, een educatief instrument dat
zowel technisch als pedagogisch is aangepast aan de realiteit
van de straat. Het is een soort karretje op wielen waarmee
straatwerkers soepel kunnen manoeuvreren. Het bestaat uit
5 boxen die je in en uit elkaar kunt schuiven. Op zijn kortst
is de school 1 meter lang. Helemaal uitgeschoven wordt ze 6
meter lang.

Wereldwijd bestaan er vele organisaties die werken met
straatkinderen. Het probleem is dat ze de kinderen weghalen
uit hun vertrouwde omgeving en in een tehuis tussen vier
muren plaatsen. De regels en structuren in die instellingen
staan haaks op hun manier van leven op straat. Velen haken
dan ook af en keren terug naar de straat.
Wat wil Mobile School daar aan doen?
Mobile School wil de levensomstandigheden van de straatkinderen verbeteren. Niet door de kinderen weg te trekken van
de straat, maar door naar hen toe te gaan. Uitgaan van hun
behoeften en hun cultuur. Want het is maar door hun straatcultuur te accepteren dat je het vertrouwen van de kinderen
wint.
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De wanden van de mobiele school zijn krijtborden waaraan
de straatwerkers oefeningen bevestigen. Elke school heeft
een pakket van een 200-tal panelen met oefeningen in verschillende moeilijkheidsgraden. Stuk voor stuk en gericht op
wat de straatkinderen precies nodig hebben. Mobile School
ontwikkelt ook constant nieuwe oefeningen en thema’s voor
de partners rond alfabetisering, creatieve therapie, gezondheidseducatie en mensenrechten.
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De lokale straatwerkers integreren het mobiele schooltje niet
onvoorbereid in hun werking. Een medewerker van Mobile
School geeft hen eerst een maand opleiding. Dan gaan ze de
straat op, ontmoeten straatkinderen en schuiven de boxen
uit elkaar.
Tijdens de ‘lessen’ gaat veel aandacht naar het opkrikken
van de eigenwaarde van de straatkinderen. Dat gebeurt door
het kind positief te stimuleren, door het zelf te laten ontdekken dat het wel degelijk iets kan. En dat het een beter leven
verdient. De straatwerkers confronteren het kind met zijn
rechten en plichten. Ze leren de kinderen ook hoe ze respect
afdwingen.
Welke resultaten kun je verwachten?
De kinderen krijgen scholing. Hun eigenwaarde wordt opgeschroefd en ze krijgen meer zelfvertrouwen. Dat maakt
hen stabieler en beter gewapend om zich gaandeweg los te
maken uit de greep van de straat. Belangrijk is dat de kinderen zich zelf bewust worden van hun situatie. En dat ze zelf
de keuze maken om de straat te verlaten. Pas dan kunnen
ze echt afkicken van de straat en zullen de resultaten van
re-integratie-instellingen stijgen. Maar ook als kinderen toch
voor de straat blijven kiezen worden ze sterker en wordt hun
leven een stuk humaner.

Welk budget heeft Mobile School nodig?
Met iedere 56 euro draag je concreet bij aan de scholing van
een twintigtal Zuid-Amerikaanse straatkinderen. Zo zorg jij
er in je eentje voor dat Mobile School telkens de straat kan
op gaan met een volledig uitgerust mobiele school en een
getrainde straathoekwerker. In dit bedrag zit ook productie,
coaching, opvolging en evaluatie verrekend.
Wat is Mobile School v.z.w. ?
Mobile School is een v.z.w. en heeft dus geen enkele commerciële doelstelling. Haar doel is de levensomstandigheden van
de straatkinderen verbeteren. Dat doet de organisatie
1. door educatieve instrumenten te ontwikkelen voor
geselecteerde partnerorganisaties,
2. door opleidingen en trainingen te geven aan straathoekwerkers,
3. door de problematiek van de straatkinderen aan te
kaarten bij het grote publiek.

Abonneer jezelf op Ello Mobile e-news.
Schrijf je in voor onze gebalde nieuwsbrief met Ello Mobile-weetjes, nieuwe projecten en
concrete resultaten. Je wilt tenslotte toch weten hoe we jouw geld besteden?
www.ello-mobile.be/nieuwsbrief
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