Nieuws over de zusterschool van het

Wat is Petals?
…en wat is er nodig?
Petals
Academy
is
een
middelbare school in Ukunda,
Kenia.
Het
Keniaanse
onderwijssysteem lijkt een
beetje op het Amerikaanse, het
is dus een Highschool met 4
‘grades’ (leerjaren/klassen). Op
dit moment zitten er ongeveer
120 leerlingen op Petals
Academy. Petals is opgericht
door Joshua Okoyo, een
Keniaan die vanuit een zeer
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

in Kenia:

, Ukunda

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 is 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
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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,
aardrijkskunde,
beroepsvakken, Engels, etc. zijn
denkbaar, - en voor de
leerlingen en onze collega’s van
Petals.

Jaaropening:
ONC Parkdreef doet ook mee!!!
We zijn superblij dat ook ONC Parkdreef
heeft besloten per schooljaar 2022-2023
mee te doen in ons prachtige project!
Binnenkort gaan we met het team ‘goede
doelen’ van de Parkdreef bedenken hoe de
acties het komend jaar eruit gaan zien! Voor
nu: geweldig om zo één school, één Oranje
Nassau College te zijn!

Acties 2021-2022:
Terugblik op een wolkbreuk!
Voor de zomervakantie zijn er op ONC
Clauslaan verschillende acties gevoerd. Er
was een sponsorloop voor de onderbouw,
een zomerfair met tal van kraampjes en
evenementen en een markt bij Zorg &
Welzijn. Iedereen die er bij was herinnert
zich de domper van de wolkbreuk tijdens de
zomerfair. Wat was de teleurstelling groot
dat we al na een half uur de hele fair
moesten afbreken. Des te trotser waren we
bij de onthulling van het opgehaalde
bedrag, ondanks de ‘valse start’ is er die
dagen toch ruim 4200 euro opgehaald!!!
Echt geweldig. En dus konden we beginnen
met bouwen aan de keuken van Petals!!!

Organisatieteam
In een volgende nieuwsbrief
zullen we het team van Petals in
Kenia aan jullie voorstellen!
Voor nu willen we jullie, onze
collega’s op het ONC oproepen
om mee te gaan doen. We
hebben doeners nodig die dit
project structureel verder willen
opbouwen.
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Het liefst hebben we in elk team
(ook de O.O.P teams) een
‘ambassadeur’. Meld je aan! Dat
kan bij Arjan de Jong of Leanne
Holwerda. Het is de bedoeling
dat we op zowel Parkdreef als
Clauslaan een (superenthousiast)
actieteam realiseren. (Hint!)

Actueel uit Kenia
Wat waren we na de acties voor
zomervakantie trots dat we aan
onze vrienden in Kenia konden
vertellen dat we eindelijk konden
gaan bouwen aan de nieuwe
keuken! Joshua, de schooldirecteur
heeft
verschillende
plaatselijke aannemers gevraagd
om een offerte. Vervolgens is er
een keuze gemaakt en is de bouw
begonnen. Hoe geweldig is het
dat we op het ONC in april nog
acties voerden en meteen in de
zomer meteen begonnen kon
worden met de realisatie! Het
gebouwtje staat! Hierbij een
fotoverslag.

Doel 1:
Nieuwe

KEUKEN!
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Volgende doel:
funding voor voedsel

Komende acties:

Nu het gebouwtje van de keuken
staat komen we bij ons tweede
doel in dit project:

ook onderwijs!

VOEDSELVERSTREKKING
Om het hele jaar door de
leerlingen van Petals op school
van eten te voorzien is een
structureel bedrag nodig. Dat
wordt 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.

We gaan in de komende
weken nadenken over nieuwe
acties dit schooljaar. We
vragen jullie om actief met ons
mee te denken. Natuurlijk
willen we mooie acties
waarmee we geld ophalen.
Maar minstens zo belangrijk
vinden we het om door dit
project onderwijs te creëren:

Doelen voor de
toekomst:
Wil je nu meteen bijdragen?
Je mag je bijdrage overmaken
op het rekeningnummer van
ONC Clauslaan o.v.v. ‘Kenia’:
IBAN: NL93ABNA0597488428
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voor onze leerlingen in
Zoetermeer maar wellicht ook
al voor de leerlingen van
Petals in Kenia. Denk er over
na, wees creatief, maak
anderen enthousiast!
En N.B.: als je behoefte hebt
aan wat budget voor je plan:
kom er even over praten.

