
 

20 jaar Focus on Education   

     

Overzicht educatieprojecten 2002 – 2022 

 

In totaal zijn er met de financiële hulp van Focus on Education in de afgelopen 

20 jaar zo’n 16 scholen gebouwd en ingericht kunnen worden. Daarnaast zijn 

ook een aantal medische voorzieningen (medische kliniek, apotheek en 

vaccinatiecentrum)tot stand gebracht. 

Inmiddels hebben duizenden kinderen uit de armste gezinnen in Azië en Afrika 

dank zij onze hulp de kans gekregen op een betere toekomst voor zichzelf en 

hun familie. 

 

Zie onderstaande specificatie van onze projecten   

 

Sri Lanka 
Bouw en inrichting Kleuterschool voor kinderen achter tralies in de  Welikada  

gevangenis in Colombo.  2002 

Project Sita: ondersteuningsproject  van schoolkinderen uit arme gezinnen in  

Galle. Betalen van boeken en schoolgeld van kinderen uit arme gezinnen. 

2002 – 2015.  (van 1998 tot 2002 priveproject) 

Schenken van schoolmateriaal aan basisschool in Galle. 2002 

Inrichting kleuterschool voor krottenwijkbewoners Sahaspura in Colombo. 

2004 

Noodhulp:  Schenking van boten aan vissers die hun boten a.g.v. tsunami 

waren kwijtgeraakt. 2005 
Tsunami Project:  bouw en inrichten van een kleuterschool voor weeskinderen. 

2006  

India 
Indiase Himalaya:  Bouw en inrichting van 6 basisscholen in afgelegen 

bergdorpen. 2002- 2008 

Genguvarpatti: bouw Educatief Centrum voor weeskinderen. 2003/2004 



Tsunami project aan  Zuid Oost kust India:  Bouw van 6 gemeenschapshuizen 

met kleuterschool. 2004-2005 

Bouw en inrichting  van 6 Childrens cottages voor weeskinderen. 2007 

Madurai: aankoop en inrichten gebouw voor onderwijs aan straatkinderen. 

2008 

Shillong:  bouw van opvanghuis voor meisjes in nood /domestic workers 2009-

2010 

Sarnath: Educatieproject Dalitmeisjes   Basisonderwijs en voortgezet 

(beroeps)onderwijs. 2009 – heden   

Pakistan 
Financiering “tentschool” als tijdelijke vervanging verwoeste school na 

aardbeving. 2007 

Nepal 
Financiering afbouw school voortgezet onderwijs in Thanapati 2007 

Gambia 
Botanische tuin: aanleg botanische tuin met instructieruimte, bestemd voor het 

houden van cursussen aan vrouwen in het verbouwen van en behandelen met 

medicinale kruiden 2010. 

Congo  
Bouw en inrichting van een basisschool in Kiliba. 2009 

Bouw gemeenschapsruimte met bibliotheek. 2010 

Aankoop en vervanging lesmaterialen. 2010 tot heden 

Bouw en inrichting Medical School. 2014 

Bouw medische kliniek en vaccinatiecentrum.  2015/2016 

Rwanda 
Bouw en inrichting van 3 klaslokalen als uitbreiding basisschool. 2020 

 

Individuele medische hulp aan schoolkinderen:   

Onderstaande operaties waren mogelijk dankzij onze bemiddeling en de 

medewerking van het Lilianefonds.   

Meisje met oogkanker. Behandeling waarbij oogprothese werd geplaatst. 

Schedeloperatie schoolkind.  

Jongen met hazenlip succesvol geopereerd. 



 

Samenvatting en dankwoord aan onze donateurs. 

Gedurende ons 20 jarig bestaan zijn bijna alle door onze stichting gefinancierde 

schoolgebouwen  door ons geopend en daarna met enige regelmaat door ons 

of een van onze bestuursleden bezocht en gecontroleerd. Ook nu hebben we 

nog regelmatig contact met de projectcoördinatoren in  de verschillende 

projectlanden.   

Tenslotte nog een woord van dank aan onze donateurs en partners voor hun 

bijdragen aan onze projecten. Zonder hun financiële ondersteuning zou dit 

alles niet mogelijk zijn geweest. 

 

Namens het bestuur van Stichting Focus on Education 

Jacques en Marijke den Ridder 

 

 


