
Hoe staat het met de evangelische 
basisschool in Maradi (Niger)?

lokalen vrijgemaakt om de eerste klas van 
de middelbare school te kunnen huisvesten. 
Maar voor de toekomst is het nodig om apar-
te klaslokalen beschikbaar te hebben voor de 
middelbare school.”
Verder vertelt Jeannette: “Tegelijkertijd 
hebben we geconstateerd dat de klaslokalen 

die gebouwd zijn voor de groepen 3 t/m 8 aan 
de kleine kant zijn om activiteiten te kunnen 
ondernemen die het bestaande programma 
verrijken. De klaslokalen zijn 7 x 9 m, dit zijn 
de maten die door de overheid zijn voorge-
schreven. Voor de activiteiten zou het echter 
wenselijk zijn om klaslokalen te hebben van 
9 x 9 m. Voor de middelbare school zijn de 
klaslokalen die er al zijn wél groot genoeg. 
Ons plan is dus nu om twee blokken met elk 
drie klaslokalen van 9 x 9 m te bouwen. Deze 
nieuwe klaslokalen zullen gebruikt worden 
voor de groepen 3 t/m 8. De reeds bestaande 
klaslokalen zullen dan gebruikt gaan worden 
voor de middelbare school.
Speeltoestellen
We waren van plan om begin schooljaar 
2019-2020 te starten met het realiseren van 
de speelplekken en speeltoestellen voor 
groep 3 t/m 8. Maar door de vraag naar 
grotere klaslokalen voor deze groepen en de 
plannen om die lokalen te bouwen, hebben 
we nog gewacht met de speelplekken en 
speeltoestellen. De kans dat ze anders op de 
verkeerde plek zouden staan was te groot. 
Om geen onnodige kosten te maken is het 
beschikbare geld nu gereserveerd op de 
bankrekening van de school in afwachting 
van de nieuwe klaslokalen. Wat in het vat zit 
verzuurt niet!
De evangelische basisschool in Maradi is één 
van de projecten van Stichting Niger Zen-
ding. Stichting Niger Zending werkt vanuit 
Nederland en probeert zoveel mogelijk de 
projecten en het werk van Blaise en Jeannet-
te Gaïtou-Baas in Niger onder de aandacht te 
brengen en geld hiervoor in te zamelen. Op 
de hoogte blijven? Ontvang nieuws via onze 
nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief 
en meer info over het werk van Stichting 
Niger Zending is te vinden op www.niger-
zending.eu

Met de kinderen van de 
BGA werd meerdere 
jaren gespaard voor de 
bouw van een 
evangelische basisschool 
in Maradi in Niger. 
Blaise en Jeannette 
Gaïtou-Baas (zwager en 
zus van Marcel en 
Mirjam Baas uit de BGA) 
waren intitiatiefnemers 
voor de opzet van deze 
school. Zij werkten 
hierin samen met 
anderere christenen. 
Jeannette is nog steeds in 
praktische zin betrokken 
bij de school. Nu de 
gebouwen gerealiseerd 
zijn, is er ook gespaard 
voor speeltoestellen. Een 
terugkoppeling hoe het 
hier mee staat.
Mirjam Baas

Niger is één van de minst 
ontwikkelde landen ter 
wereld. De gemiddelde 

leeftijd in het land is 15 jaar en dat betekent 
dat er heel veel kinderen zijn! De noodzaak 
voor scholen is dus hoog in Niger. Bestaande 
klassen in de scholen zijn groot: soms wel 80 
leerlingen per klas en de kwaliteit van het 
onderwijs is ronduit slecht te noemen. 

Vandaar dat Blaise en Jeannette in 2012, 
samen met andere christenen, met een 
evangelische school zijn gestart, waar geïn-
vesteerd wordt in leerlingen en leerkrachten 
voor goed onderwijs. Er is ondertussen een 
complete basisschool, met afgelopen jaar 135 
leerlingen. En dan te bedenken dat er bij de 
start 7 leerlingen waren! 
Het grote verschil met de meeste andere 
scholen is, dat de leerkrachten hun vak 
serieus nemen en aandacht geven aan de 
leerlingen. Jeannette: “Bovendien willen we 
de kinderen die bij ons naar school gaan, 
kennis laten maken met wie God is en wat 
Hij ons mensen wil meegeven in ons leven. 
Ouders getuigen dat ze verbaasd zijn over de 
verandering en de vooruitgang die ze zien bij 
hun kinderen op onze school.”
Maar onderwijs bestaat niet alleen uit leren 
uit boeken… ook spelen is een belangrijk 
onderdeel in de ontwikkeling van kinderen. 
Nadat de drie gebouwen van de basisschool 
gebouwd waren, spaarden de kinderen van 
de BGA voor speeltoestellen. Er is een mooi 
bedrag bij elkaar gespaard, maar de aan-
schaf van de speeltoestellen is uitgesteld.
Wat is er aan de hand?
De droom van Blaise en Jeannette was: Een 
schoolcomplex van kleuterschool tot middel-
bare school. Jeannette: “Dit jaar kregen we 
toestemming om te beginnen met de eerste 
klas van de middelbare school en het proces 
om de officiële papieren te krijgen voor de 
middelbare school is in gang gezet. Super 
mooi nieuws, maar dit proces blijkt inge-
wikkelder dan ons in eerste instantie was 
aangegeven. Voor het afgelopen schooljaar 
hebben we één van de in totaal negen klas-
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