Stichting Education4Life
Verslag bezoek aan Mexico, januari – maart 2022
Het laatste werkbezoek van de Stichting was een bezoek aan Cambodja in de periode december 2019
- januari 2020. Daarna hebben we door de corona geen werkbezoeken meer kunnen afleggen.
Gelukkig konden we rekenen op onze vaste contactpersonen in Cambodja, Thailand en Congo, die
ons in die tijd op de hoogte hebben gehouden van het wel en wee van onze studenten in coronatijd.
Toen begin 2022 reizen weer veilig was, hebben Anneke Westerhof (voorzitster) en Frans
Schuurmans (landencoördinator) een bezoek gebracht aan Mexico. Hieronder vindt u het verslag.
Waarom naar Mexico?
Deze reis had als doel kennis te maken met de zusters Karmelieten aldaar. Onze partners bij de Don
Bosco school in Cambodja hadden ons verteld over het werk dat deze zusters in Mexico doen ten
behoeve van de scholing van kinderen en jongeren uit arme gezinnen. Nadat we per mail contact
hadden gelegd, wilden we ter plaatse een indruk opdoen van hun werk en bespreken of en hoe onze
stichting Education4life jongeren in staat zou kunnen stellen een vak te leren.
Niet naar Baborigame
We zouden eerst een school in Baborigame gaan bezoeken, maar gezien de veiligheidssituatie aldaar
werd ons dat ernstig afgeraden. In plaats daarvan kwam zuster Patricia naar Chihuahua, samen met
vijf kinderen: vier kinderen die de lagere school nog moeten
afmaken en Ramon, die al aan een beroepsopleiding is
begonnen. Het was fijn elkaar te ontmoeten en we hadden een
goed gesprek. Voor sommige van
de kinderen was het de eerste keer
dat ze in zo’n grote stad waren, wat
voor hen erg indrukwekkend was.
De conclusie van dit bezoek is dat
we Ramon voor twee jaar gaan ondersteunen om zijn opleiding
‘industrial engineering’ af te kunnen maken. Verder hebben we met
zuster Patricia afgesproken dat zij bij ons een aanvraag kan indienen als
er in de toekomst meer leerlingen zijn die in aanmerking komen om een
beroepsopleiding te gaan volgen.
Bezoek aan Chapala
Na ons bezoek aan Chihuahua reisden we naar Chapala voor ons
tweede bezoek aan een school van de zusters Karmelieten. We
werden ontvangen door zuster Maria. Dit was een heel interessant
bezoek omdat we de gelegenheid hadden de school te zien en een
indruk te krijgen van het werk van de zusters Karmelieten. We
hebben zuster Maria en haar collega, een docent Engels, de
doelstelling van onze stichting uitgelegd. We hebben hier ook een

aantal basisschoolkinderen ontmoet die door de Nederlandse stichting COV
(Centrum Ontmoeting der Volkeren) worden geholpen met schooluniformen
en leermiddelen, die hun ouders niet kunnen betalen. Een paar meisjes willen
later verpleegkundige worden en wij hebben aangegeven dat onze stichting
daarvoor eventueel ondersteuning zou kunnen bieden. We hebben met
zuster Maria afgesproken dat wij email contact houden en dat zij in de
toekomst onze stichting kan benaderen voor ondersteuning van kinderen die
een beroepsopleiding willen gaan volgen.
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