
De basisschoolactie van Edukans

jouw leerlingen maken ieder 
schrift uniek. Op de kaft van elk 

schriftje maken zij een persoonlijke 
boodschap en mooie tekening voor 

hun Schoolmaatje.

 Haal met jouw school geld op voor bĳ zondere 
 cadeaus: schriftjes die uitwisbaar zĳ n en dus 

 nooit volraken! Hiermee kunnen jullie 
 Schoolmaatjes in landen als Ghana en Malawi 

 veel beter leren. 

EINDELOOS LEREN
Voor kinderen in bij voorbeeld Ghana of Malawi 
is er op school vaak onvoldoende of zelfs 
geen lesmateriaal. Goed leren valt dan niet 
mee. Edukans geeft kinderen daarom een 
eigen schriftje dat eindeloos meegaat: een 
Correctbook. Door de pen met speciale inkt is 
alles wat je schrij ft uitwisbaar. Het bij zondere 
schriftje en de training die Edukans aan de 
juffen en meesters geeft, zorgen ervoor 
dat kinderen - vaak voor het eerst - actief 
meedoen in de les! 

Voor € 10 kan een kind in Afrika eindeloos 
leren. Voor dit bedrag geef je een kind 
zij n unieke schriftje (dat op school wordt 
bewaard), de speciale pen, een wisser én zorgt 
Edukans voor training van de leerkrachten in 
activerende didactiek. En, wel zo duurzaam, de 
schriftjes worden in de landen zelf gemaakt.

 een leerling uit Ghana 

 “It’s magic!” 



Geef jullie Schoolmaatjes een prachtcadeau. Ga naar edukans.nl/schoolmaatjes

KANT-EN-KLARE ACTIE
Jullie school zamelt geld in om zoveel mogelijk 
Schoolmaatjes zo’n prachtcadeau te geven. Je mag zelf 
een manier bedenken om geld in te zamelen, maar er 
staan ook 3 kant-en-klare acties voor jullie klaar:  
1. Edukans Sponsorloop 
2. Edukans Boekenmarkt 
3. Koningsspelen voor Edukans

Edukans wil 1 miljoen kinderen in ontwikkelingslanden actief laten leren dankzij hun eigen unieke schriftje. Helpt jouw school mee om dit doel te bereiken?

FILMPJES OVER SCHOOL IN AFRIKA 
Hoe ziet een schooldag in een land als Ghana eruit? Afrikaanse Schoolmaatjes 
laten dit graag aan jullie zien! Na je aanmelding ontvang je filmpjes die je 
tijdens jullie actieperiode aan jouw leerlingen kunt laten zien. In de filmpjes 
leiden kinderen jullie rond op hun school en vertellen zij hoe hun dag eruit 
ziet. De filmpjes zijn niet alleen leuk, ze maken van je leerlingen ook nog eens 
bewuste wereldburgers.

ZO DOE JE MEE
  Meld je school aan op edukans.nl/schoolmaatjes
  Kies jullie klant-en-klare actie
  Jullie ontvangen alle materialen die je nodig hebt
  Tijd voor actie!
  Hoeveel Schoolmaatjes geven jullie een prachtcadeau? Versier voor hen
allemaal een kaftje. En maak jullie cadeaus uniek en bijzonder! 

  Edukans zorgt dat jullie cadeaus worden uitgedeeld. 
Natuurlijk laten we weten hoe dat ging! 

De acties zijn gemakkelijk en ‘corona proof’ te organiseren. Maak je keuze uit 
een actie, Edukans geeft je toegang tot alle handige actiematerialen en jullie 
zijn ready to go! 


