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vertelt Jo tijdens een wo

Wat heb je vandaag
op straat geleerd?
een
Na de fotopraatronde haalt Jo
nen poetsen!
schoenpoetsk ist boven. “Schoe
met een raar
Schoenen poetsen!” roept hij

Juf Leen maakt met Frank een
rekensom aan de mobiele school,
in Matagalpa, Nicaragua.
accentje, en hij laat een poetsborste
l een salto
door de lucht maken. Die kist was
ooit van Pedro,
een jongen uit Guatemala-Stad die
daar in de
sloppenwijken woont. “Elke dag moe
st Pedro zijn
brood verdienen door schoenen van
rijkere mensen
te poetsen. Maar regelmatig kwam
hij ook naar
onze minischool afgezak t,” zeg t Jo.
En dan is het moment eindelijk aan
gebroken om het
mysterieuze bord op wielen open te
maken. Je leest
het goed, ‘open maken’: Jo draait een
sleutel om
en trek t het bord, dat eerst anderha
lve meter lang
is, uit tot maar liefst zes meter! Het
hangt vol met
allerlei leerspelletjes, zoekplaten, een
wereldkaart,...
“De straatwerkers gebruiken dit bord
om met
de kinderen spelletjes te doen, waa
rdoor ze
automatisch van alles gaan leren. Zoa
ls hun naam
schrijven, wat de meesten op hun twa
alfde nog
niet kunnen. Maar ook om bijvoorb
eeld meer te
weten over hyg iëne en gezondheid,
zoals over
aids of drugs.” Aan het uiteinde zit
er een groot
vierkant gat in het bord, dat blijkbaa
r kan dienen
als poppenkast. “Alle kinderen, over
al ter wereld,
houden van luisteren naar verhalen
,” zeg t Jo.
“Want verhalen doen je dromen... Bov
endien
zullen straatkinderen mak kelijker
over hun leven
en problemen praten tegen een pop
dan tegen een
persoon. Volwassenen vertrouwen
ze niet meer zo
gauw.”
En dan geef t hij een staaltje supergr
appig
poppenspel ten beste, met allerlei vree
mde geluidjes
en vrolijke poppendansjes erbij. De
vijfdeklassers
schateren van het lachen, net als de
straatkinderen
in Guatemala of om het even waar
wellicht. Als
Jo de kinderen uit Overijse op het eind
van de
workshop uitnodig t om zelf met het
ellenlange
wieltjes-bord aan de slag te gaan, leek
school nog
nooit zo leuk!
Op dit moment werkt Mobile School met
een dertigtal
schoolkarretjes, in zeventien landen:
van Guatemala
of Tanzania tot Polen en Roemenië. Wil
je meer weten
over deze mobiele schooltjes, of over hoe
straatkinderen
leven? Surf dan naar www.mobilesch
ool.org. Je
meester of juf kan via die site ook een
workshop
aanvragen. Dan komt Jo (of een collega
van hem) met
zijn school op jouw school langs.

Juf Leen geeft les in het tweede
leerjaar in de Windekind-school
in Sint-Jans-Molenbeek. Maar
voorbije zomer was ze ook een
weekje juf van de mobiele school,
in de stad Matagalpa in Nicaragua,
Zuid-Amerika. Zazie belde haar
even op om te vragen hoe dat was.

Komen de straatkinderen spontaa
n
naar de mobiele school als ze ‘het
karretje’ zien aankomen?
Leen (L): Ja, zeker als ze niet meteen
iets anders te doen hebben. Kinderen
moeten er
vaak werken, hé. De meeste kids in Mat
agalpa kennen het project van dat bord
op wielen
intussen goed. Wat ze het leuk st vind
en, is dat ze aandacht krijgen, dat ze gaan
beseffen:
“Ik ben toch niet zo dom als ik van mez
elf dacht.” Wat me erg is bijgebleven van
die week
in Nicaragua, is dat elk kind, waar ook
ter wereld, nieuwsg ierig is én talenten
heef
t. De
mobiele school doet hen gelukkig wee
r wat meer geloven in zichzelf.
Vond je het leuk of moeilijk om er
les te geven?
L: Het is niet echt lesgeven wat je daar
doet, of toch niet zoals hier bij ons. De
kinderen
kiezen zelf waar ze zin in hebben: som
s is dat rekenen of tekenen, dan weer
poppenspel,
of gewoon even samen met de bal spel
en rond het bord... Als volwassene bege
leid je hen
meer dan dat je echt lesgeeft, en het is
heel belangrijk om dat goed te doen! Je
moet naar
de kinderen leren luisteren. Ook fijn is
dat de volwassenen uit de buurt vaak
rond
het bord
komen staan, en spontaan meedoen. Het
is super om te merken dat al snel zow
at
de hele
buurt op een positieve manier met elka
ar bezig is, klein en groot. Pas door het
zelf mee te
maken besefte ik hoe mooi en nuttig die
mobiele school wel kan zijn.

Straatarm
pen:
e belangrijke eigenschap
Een goede dief heeft dri
maken,
hij kan zich onzichtbaar
hij is sneller dan het licht,
rtie geluk.
en hij heeft een flinke po
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het inderdaad
en spelen,” weet Eric. Jo zeg t dat
is het leven op
dat allemaal tegelijk is. Soms
et weten dat
straat echt bik kelhard. “Je mo
el slapen: de
straatk inderen vaak in een cirk
tere liggen aan
kleintjes in het midden, de gro
de buitenkant.”
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wil nog niet zeggen
dat al die kinderen
dag en nacht op
straat doorbrengen,”
esten van hen leven wel
gaat Jo verder. “Maar de me
ers, als ze nog ouders
overdag op straat. Hun oud
. Met allerlei werkjes
hebben, zijn vaak heel arm
wat geld te geraken.
proberen de kinderen aan
nauwelijk s naar school.”
Daarom gaan ze nooit of
eden bedacht Arnoud
Zowat vijf tien jaar gel
ool op wieltjes. Het
Raskin, een Belg, een sch
ool heten. Daardoor
projec t ging Mobile Sch
straat zelf leren lezen,
kunnen de kinderen nu op
.. dromen. “Maar daar
schrijven, discussiëren en.
er over,” zeg t Jo, die bij
ver tel ik jullie straks me
rst spelen we een soort
Mobile School werkt. “Ee
De vijfdek lassers uit
memoryspel met foto’s.”
rond een wereldkaart
Overijse staan allemaal
liggen. Ze moeten in
waarop foto’s omgekeerd
telkens twee dezelfde
groepjes op zoek naar
beelden van het leven
foto’s. Het blijken allemaal
. Na afloop van het spel
van straatkinderen te zijn
r wat ze hebben gezien.
mogen ze vragen stellen ove
r een foto van
Div ine heeft gekozen voo
met tat toos (dat
twee jongens die vol staan
rnaast). Ze wil
zie je op de bovenste foto hie
oeages hebben.
weten waarom ze zoveel tat
g, denkt het
Lucas, een andere leerlin
isschien omdat
ant woord te kennen: “M
erder uitzien?”
ze er met tat toos sto
aar het is ook
“Misschien,” zeg t Jo, “m
een bepaalde
een bew ijs dat ze tot
de heeft haar
bende behoren. Elke ben
s wonen in
eigen tat toos. Deze jongen
Amerika, en
Guatemala-Stad, in Zuidre Salvat utia.
ze zijn lid van de bende Ma
door de bende,
Als ze aanvaard worden
ig idee waarom
krijgen ze een tat too. En
in groep leven?”
de meeste straatkinderen
wacht kunnen
“Omdat ze dan ’s nachts de
Dylan. “Omdat
houden voor elkaar,” zeg t
samen babbelen
het leuker is, zo kunnen ze

‘Elk kind
heeft
talenten’
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eltjes in
Er staat een krijtbord op wi
n op als
de turnzaal... Het valt metee
ont over
Zazie een workshop bijwo
klas van een
straatkinderen, in de vijfde
en jullie dat
schooltje in Overijse. “Wist
deren bijna
er meer dan 150 miljoen kin
vertelt Jo van
dagelijks op straat leven?”
ol aan het
de organisatie Mobile Scho
begin van die workshop.
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