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In artikel 2 van de statuten van de stichting wordt het doel van het Alfabet omschreven als:  

“Het bijdragen aan duurzame ontwikkeling, zowel in het zuiden als in het noorden, het financieren van projecten die bijdragen 
aan de ontwikkeling van kinderen in Guinee-Conakry, het informeren van de Nederlandse bevolking en haar bewust maken van 
de leefomstandigheden in Guinee en het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”.  

Om dat te verwezenlijken is een beleidsplan opgesteld waarin vastgelegd is hoe de stichting verwacht dat doel het beste te 
kunnen bereiken en dat als leidraad geldt voor de activiteiten die door de stichting worden gedaan en/of gefinancierd.   

 

Zoals gezegd heeft de stichting Het Alfabet als hoofddoel het werken aan de ontwikkeling van kinderen in Guinee.   
Om dat te kunnen bereiken werkt ze samen met de Guinese scholengemeenschap Le Dauphin.  
Scholengemeenschap Le Dauphin is een particulier initiatief dat in 2004 is opgericht en ondertussen is uitgegroeid tot een 
scholengemeenschap dat 3 leerjaren kleuteronderwijs omvat (kinderen van 3-6 jaar) en 6 jaren basisschool (kinderen van 7-12 
jaar). Een nieuwe ontwikkeling is dat Le Dauphin in schooljaar 2013-2014 een middelbare school zal starten. 

De samenwerking tussen stichting Het Alfabet en scholengemeenschap Le Dauphin richt zich op de volgende projecten: 

 Ondersteuning van de reguliere scholengemeenschap Le Dauphin 

Scholengemeenschap Le Dauphin is een particuliere school en moet zichzelf bedruipen. Dat wil zeggen dat de school niet 
afhankelijk mag worden van de financiële steun van stichting Het Alfabet. De geboden ondersteuning moet aanvullend zijn 
en mocht de situatie zich voordoen dat het Alfabet zijn financiële steun stopt, moet de school gewoon verder kunnen 
draaien. 

Voor wie? 

Alle schoolkinderen van scholengemeenschap Le Dauphin (3 kleuterklassen, 10 klassen basisschool en vanaf schooljaar 
2013-2014 ook de leerlingen van de middelbare school van Le Dauphin)  

Omschrijving van de school:  

Le Dauphin is een reguliere school die de Guinese schoolprogramma volgt. De schoolweek voor de kinderen van de 
basisschool omvat 6 dagen, van maandag toten met donderdag  wordt lesgegeven van 8.00 tot 13.00 uur; vrijdag en 
zaterdag wordt lesgegeven van 8.00-12.00 uur. 

De kinderen van de kleuterschool gaan 5 dagen in de week naar school. 

Voor de basisschool wordt het nationaal schoolprogramma gevolgd; het kleuteronderwijs is officieel niet opgenomen in 
het nationaal schoolprogramma en daarom wordt een schoolprogramma gevolgd dat door de katholieke kerk is 
ontwikkeld. 

Om het niveau van het programma en de leskwaliteiten van de kleuterklas docenten te verbeteren hebben de meeste  
kleuterscholen van Kindia zich verenigd in een vereniging waarvan de oprichter van scholengemeenschap le Dauphin de 
vice-voorzitter is. 

Het dagprogramma van zowel de kleuterschool als de basisschool wordt aangevuld met het spelenderwijs leren met 
gebruik van speelgoed (memory, twister, inlegpuzzels, kleurplaten etc dat voornamelijk uit Nederland en België is 
overgekomen). 

Eventuele extra activiteiten die door de school wordt georganiseerd: 

Een jaarlijks uitstapje 

Begeleiding door stagiaires uit België en / of Nederland  

Jaarlijks terugkerend  themaweek rond hygiëne, verzorgd door een Belgische huisarts en anderen. 

Welke activiteiten worden ondersteund? 

o Gezondheidszorg  

Schoon drinkwater (waterfilter en/of bronwater) op school 

Een medicijnkist voor 1e hulp (valpartijen) waarna in dien nodig het kind voor onderzoek of verdere medische 
behandeling naar de 1e hulp post van het regionaal ziekenhuis wordt gebracht. De school neemt de kosten van het 
vervoer naar het ziekenhuis en de kosten van de eerste hulp in het ziekenhuis  op zich, de verdere behandeling moet 
door de ouders betaald worden. 

Bij de wc’s en de schoolkantine staat een handenwas-systeem waar de kinderen hun handen met zeep kunnen 
wassen. 

De uitgaven voor de gezondheidszorg op Le Dauphin worden bekostigd uit donaties die via de stichting Het Alfabet 
worden verzameld  

o Aanschaf leermiddelen 

In Guinee zijn er niet voldoende openbare scholen om aan de vraag te kunnen voldoen en de overheid heeft de 
particuliere scholen broodnodig. Maar die krijgen geen enkele overheidsondersteuning.  
De particuliere scholen krijgen nauwelijks schoolboeken overhandigd maar die zijn ook niet officieel te koop. Nu 
verkopen veel directeuren van de publieke scholen de schoolboeken op de zwarte markt en op die manier kan Le 
Dauphin hun voorraad schoolboeken voor de leerlingen aankopen zodat ieder schoolkind eigen leerboeken heeft en 
dus thuis huiswerk kan maken. Stichting Het Alfabet ondersteunt Le Dauphin hierin financieel. 

  



o Opleiding Informatica  

Tot schooljaar 2012 kregen de 5e en 6e klassers van de basisschool computerlessen maar het ministerie van 
onderwijs maakte bekend daar niet tevreden mee te zijn. Immers, op andere scholen werden computerlessen als 
lokmiddel ingezet, de ouderbijdrage verhoogd, maar in de realiteit kregen de kinderen geen informatica lessen 
wegens defecte computers.  
Le Dauphin heeft daarom de computers opgeslagen tot de middelbare school functioneert. (vanaf schooljaar 2013-
2014). Dan krijgen de leerlingen van de middelbare school elke zaterdag les. 
Aan de ouders wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd om de benzine voor de generator te kunnen financieren.  

 
 Deelproject ‘Het  11e  kind’ 

Omdat niet alle kinderen in de wijk waar de school gevestigd is naar school gaan wegens slechte financiële omstandigheden 
van de ouders, kunnen maximaal 25 kinderen per jaar door het schoolbestuur op school ingeschreven worden. Het 
schoolgeld en benodigde schoolmateriaal wordt door stichting Het Alfabet gefinancierd. Het moet gaan om kinderen van 
ouders die zelf het schoolgeld niet op kunnen brengen (publieke scholen zijn ook niet gratis), én gemotiveerd zijn. De 
ouders moeten akkoord gaan met de plaatsing én zelf ook de kinderen motiveren. In de meeste gevallen is de vader van 
een meisje niet zo gemotiveerd het kind naar school te sturen maar is de moeder zeer gemotiveerd. 
De kinderen draaien het gewone schoolprogramma mee en alleen het schoolbestuur kent de namen van deze kinderen. 
 
Kosten  

Uitgaven voor het benodigde schoolmateriaal zoals schoolleitjes, schriften, potloden en de maandelijkse ouderbijdrage 
wordt door stichting Het Alfabet gefinancierd. Alleen het eenmalige inschrijfgeld en het schooluniform moet door de ouders 
zelf betaald worden. 

 De bijklas  

2 maal per jaar wordt er in een tijdsbestek van 4 maanden door een speciaal daarvoor aangetrokken docente les gegeven 
aan dienstmeisjes en dak- of thuisloze schoenpoetsers en sigarettenverkopers tussen de 12-17 jaar . Het gaat om jongens 
en meisjes die nooit eerder naar school zijn geweest.  

Aan maximaal 15 kinderen per klas wordt 2 maal per week op school les gegeven van 16.00–18.30 uur. Er is een 
mogelijkheid tot verlenging met 1 periode voor de kinderen die aan één termijn niet genoeg hebben.  
Indien de kinderen aangeven dat ze meer willen leren, of als uit evaluatie van het schoolbestuur blijkt dat daar 
mogelijkheden toe zijn, zal er naar een reguliere school gezocht worden. 
 
Kosten  

Uitgaven voor het benodigde schoolmateriaal zoals schoolleitjes, schriften, potloden en gummen én het salaris van de 
docente wordt bekostigd uit donaties die via de stichting Het Alfabet worden verzameld. 

Ook het eventueel vervoer van deze jongeren van de stad naar school en terug worden bekostigd uit donaties die via de 
stichting Het Alfabet worden verzameld. 

 Leer-instelling  

Nederlandse, Franse of Belgische jongeren die geïnteresseerd zijn in het volgen van een stage, kunnen op de school 
geplaatst worden. Tot nu toe is elk jaar een Belgische of Nederlandse jongere voor enkele maanden naar Guinee gekomen 
en ondersteunt de docenten bij het spelenderwijs leren. 
De jongere wordt terplaatste ondersteund door onze Nederlandse projectcoördinator. 

Kosten  

De stagiaire betaalt zelf het vervoer naar Guinee en kan vervolgens gratis bij de coördinator van st. Het Alfabet verblijven.  

 

Hoe wordt de uitvoering van de projecten gerealiseerd?  

Namens stichting Le Dauphin behartigt de mede-oprichtster van de school onbezoldigd de belangen van Het Alfabet. Zij 
zorgt ervoor dat de activiteiten uitgevoerd worden, de verslagen worden gemaakt en de boekhouding in Guinee wordt 
bijgehouden. 

 
  

 


