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PETALS’ team 
stelt zich voor: 
In de vorige nieuwsbrief heb je 
kunnen lezen wat Petals is. Als 
je die gemist hebt: zie p. 4 van 
deze nieuwsbrief! >>> 

Jullie kennen inmiddels Joshua 
Okoyo, de directeur van Petals.  

Opgegroeid in een arm deel van 
Kenia in een arm gezin, heeft 
Joshua zelf ervaren wat een 
verschil ‘goodwill’ kan maken in 
het leven van individuen: door 
acties van anderen kon hij als 
kleine jongen naar een 
basisschool, daarna naar een 
middelbare school en 
uiteindelijk gaan studeren.  

Nu als schoolleider heeft hij de 
visie dit terug te geven, nu aan 

de allerarmsten in de buurt waar 
Petals staat in Ukunda.  

Petals wil er dus zijn voor die 
jongeren die anders nooit op een 
(overheids)school terecht zouden 
komen. Omdat er geen geld is 
voor schoolspullen, of om te 
reizen, of voor kleding of eten.  

Dat is niet makkelijk omdat ook 
Petals het zelf moet doen met 
bijna geen inkomsten. Zij krijgen 
niet de bekostiging die 
overheidsscholen in Kenia wel 
krijgen.  

Het team van Petals is mede 
daardoor een jong docententeam 
die weinig ervaring hebben, en 
veel inkomen kan hij hen niet 
bieden.  

In deze nieuwsbrief stellen zij 
zich voor. 

“I want to thank everybody, the 
whole ONC team, that was able 
to do an amazing work in 2022, 
to build a wonderful kitchen, and 
you’ve been able to give 
students’ food: May God bless 
you so much!!! 

I want to wish everybody 
MERRY CHRISTMAS and a               

HAPPY NEW YEAR!!! ” 
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Acties 2022:  
Glazen huis ONC Parkdreef  

In de week voor Kerst laten Parkdreef-docenten 
Romy de Vrij, Koen Weening, Liam van Hees en 
Chèr Tiemens zich opsluiten in een Glazen Huis 
voor Petals. Ze leven in het Glazen Huis op 
groente- en fruitshakes. Ze slapen in het huis en 
zijn te volgen via een livestream. Elke dag is er een 
andere gast die ook 24 uur zal doorbrengen in het 
Glazen Huis. De hele week zijn allerlei activiteiten 
om geld in te zamelen. Zo is er een sponsorloop 
en kunnen leerlingen lessen ‘afkopen’, een FIFA 
Game toernooi, een pubquiz en een sportavond 
met verschillende workshops zoals karate en 
freerunnen, een Charity Day-kerstmarkt voor 
leerlingen, familie, vrienden en andere 
belangstellenden. De dag wordt afgesloten met 
het kerstgala. 

 Kerstbal ONC Clauslaan 

Ook het jaarlijkse Kerstbal van ONC Clauslaan 
krijgt de vorm van een benefiet voor Petals. Op 
de woensdag voor Kerst sluiten we 2022 
spetterend af in Snowworld Zoetermeer. 

                 Pitchen voor acties 

De derdejaars van de afdeling Economie & 
Ondernemen hebben na de herfstvakantie allerlei 
acties bedacht om geld op te halen voor Petals. 
Dit hebben ze vervolgens gepresenteerd in een 
sprankelende pitch. Uiteraard worden de beste 
ideeën uitgevoerd: wordt vervolgd! 

PETALS stelt zich voor: (1) 
 

Petflessen verzamelen 

In het nieuwe jaar kan je op het ONC 
je overbodige petfles kwijt op 
school… De opbrengst van het 
statiegeld gaat naar…. je raadt het 
al… 
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Actueel uit Kenia 

Wat waren we blij dat na de acties 
op het ONC eindelijk een 
keukentje kon worden gebouwd. 
Maar met alleen een keuken ben 
je er niet: je moet ook eten kunnen 
kopen en klaarmaken. De 
afgelopen maanden is begonnen 
met voedselverstrekking vanuit de 
nieuwe keuken! 

Eindelijk komen er berichtjes via 
Whatsapp als: 

Het PETALS team stelt zich voor! 
 

PETALS stelt zich voor: (2) 
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Ons DOEL (van dit moment):   
Funding voor voedsel en voorbereiden 
van bezoek! 
Nu het gebouwtje van de keuken staat zijn we bezig met 
ons tweede doel in dit project:  

VOEDSELVERSTREKKING 

Om het hele jaar door de leerlingen van Petals op school 
van eten te voorzien is een structureel bedrag nodig. Dat is 
ons eerste doel voor de komende tijd. Daarnaast hopen we 
extra geld binnen te krijgen om de keuken verder af te 
maken, en de inventaris op orde te brengen.  

Dan komen er volgende doelen in beeld zoals veiligheid (er 
moet een muur gebouwd), hygiëne (waterpunten), meubilair, 
etc. 

Verder willen we met dit project ook het onderwijs op Petals 
én op het ONC ontwikkelen. We hebben de droom om met 
ONC-leerlingen en -docenten in de toekomst daadwerkelijk 
naar Kenia toe te gaan. We gaan de komende tijd dus ook 
nadenken hoe zo’n reis te voor te bereiden en wat er 
allemaal nodig is om dat te organiseren.  

 

 

Wat is Petals?  
Petals Academy is een middelbare 
school in Ukunda, Kenia. Op dit 
moment zitten er ongeveer 120 
leerlingen op Petals Academy. Petals 
is opgericht door Joshua Okoyo, een 
Keniaan die vanuit een sterke 
persoonlijke gedrevenheid de visie 
had om in het armste gebied van 
Ukunda een middelbare school te 
bouwen voor leerlingen die anders 
nooit op school terecht zouden 
komen. De allerarmsten zijn welkom 
bij Petals. Tegelijk moet de school het 
zelf ook doen met bijna niets. Er 
staan wat lokaaltjes op een verder 
braakliggend terreintje maar 
eigenlijk is dat het. Er is behoefte 
aan bijna alles. Joshua vertelde dat 
de grootste nood voor zijn 
doelgroep eten is. Zonder eten kan 
je niet leren. Het eerste doel was dus 
een keukentje te realiseren op het 
terrein van Petals, en vervolgens 
fondsen om eten aan te schaffen en 
te verstrekken.  

Het ONC heeft Petals geadopteerd 
als zusterschool met de bedoeling 
Joshua en zijn team de komende tijd 
te steunen in hun prachtige missie 
en stap voor stap Petals Academy 
naar een hoger niveau te helpen.  

Tegelijk willen we als ONC met dit 
project ook mooi onderwijs 
realiseren, voor onze eigen 
leerlingen – “Leef je alleen voor 
jezelf?”, “Er is meer in de wereld dan 
Zoetermeer!”, tal van onderwerpen 
in het kader van wereldwijsheid, 
burgerschap, identiteit, aardrijks-
kunde, beroepsvakken, Engels, etc. 
zijn denkbaar, - en voor de 
leerlingen en onze collega’s van 
Petals.  

 
Wil je nu meteen bijdragen?  

Je mag je bijdrage overmaken 
op het rekeningnummer van 
ONC Clauslaan o.v.v. ‘Kenia’:  

IBAN: NL93ABNA0597488428 

 

PETALS stelt zich voor: (3) 
 


