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DIT ZIT
IN MIJN
schooltas

Of je nou naar school gaat in Zwolle, 
Amstelveen, Lelystad of Afrika…. Een schooltas 
heb je altijd nodig. Jouw schooltas zit vast 
elke dag propvol met je agenda, etui, appel, 
broodtrommel, pakje drinken, schriften en 
nog veel meer! Ben je ook zo benieuwd wat er 
in de schooltas van sponsorkinderen zit? Wij 
vroegen het aan ze!

r HUN WERELD

REINE ALEKE IS 7 EN ZIT IN GROEP 3 VAN DE BASISSCHOOL IN BADJA (TOGO). 
“In mijn tas zitten mijn schoolboeken, schriften en mijn 
pennenblikje. Ik heb ook een paar flessendoppen bij me omdat ik 
die gewoon mooi vind en mijn moeder heeft een zakje met lekker 
ruikende kruiden gemaakt. Daardoor ruikt het super lekker als 
ik mijn tas opendoe om een boek te pakken.”
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CYRENE SYDNEY 
INOT IS 12. 

Ze woont op de Filipijnen en zit in groep 
8 van de basisschool in Lazi, Siquijor. 
Ze woont ongeveer een kilometer van 
school en gaat meestal met de fiets naar 
school. Soms heeft ze geluk en brengt 
haar vader haar op zijn motorfiets.  

“Ik heb mijn schoolboeken bij 
me en de schriften waar ik 
huiswerk in maak. Ook heb 
ik wat potloden bij me. Mijn 
hartjespuntenslijper vind ik 
zo leuk! Gisteren heb ik een 
papieren matje gevlochten, die 
heb ik mee naar school genomen 
om aan mijn vriendinnen 
te laten zien. Mijn moeder 
heeft rijst gekookt en een ei 
gebakken, dat kan ik vanmiddag 
opeten. Niet alle kinderen 
hebben eten bij zich. Dat vind 
ik niet leuk, dus dan deel ik 
mijn eten meestal met hen.”
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JOSEPH NGIGI 
UIT KENIA IS 11. 

“Ik moet ongeveer 15 minuten lopen naar school. Op school kun je wel eten en drinken krijgen, maar dat kost geld. Daarom geeft mijn moeder me altijd wat te drinken mee en soms wat te eten als er wat over is van de vorige avond. In mijn tas zitten al mijn boeken en schriften. Mijn boeken zijn wel een beetje versleten omdat mijn oudere broers en zussen deze ook hebben gebruikt. Zij zijn ook allemaal naar school gegaan en dat is best bijzonder, want veel kinderen kunnen nooit naar school.”
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