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Beste Vrienden en Partners, 

We willen jullie bedanken voor jullie financiële bijdrage 
dat ons in staat heeft gesteld het Afrika School Project 
van start te laten gaan. 

Op maandag 11 September 2017 zijn de eerste leerlingen 
in de school gestart, nadat eerst in een aantal 
selectieronden de beste leraren werden geselecteerd. 
Toen we afgelopen maand in Nigeria waren, hebben we 
de leraren elke dag getraind om de visie van onze school 
te kunnen uitdragen aan de kinderen.  
 
Het is onze grote wens dat deze kinderen een verschil 
zullen maken waar ze ook gaan en staan. Onze school 
wil excellent zijn in schoolresultaten maar ook in morele 
zaken.  
 
Centraal in de school staan de 7 gewoonten van 
succesvolle/ effectieve mensen van Stephen Covey. 
Daarnaast zijn de waarden integriteit, commitment, 
uitmuntendheid, samenwerking, transparantie en eigen 
verantwoordelijkheid cruciaal in onze school. 
 

     Visie: Een nieuwe generatie met een nieuwe mindset 
 

Training van de leraren. 

De school is geïntroduceerd in het 
district Ilogbo en de opkomst was zeer 
goed: alle lokale leiders, zowel 
christelijke als moslims waren aanwezig, 
alsmede de koning van het district. Het 
was heel mooi om iedereen samen te zien 
ondanks de religieuze verschillen. 
 

Stg. Life and Peace International: Afrika School Project. 
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Bedankt voor uw support 
Moses & Annet  Alagbe 
0620807750 ; 0610118379  
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De visie
 delen met de 

gemeenschap 

 

In Nigeria krijgen privé scholen geen support en de situatie van 
de overheidsscholen is belabberd. Veel ouders kunnen geen 
kwaliteit onderwijs  betalen voor hun kinderen. Uw gift is 
daarom zeer welkom en maakt het voor deze kinderen mogelijk 
om goed onderwijs te ontvangen. 
 

Voor 10 E per maand kunt u een kind al naar school laten 
gaan. Uw partnership wordt daarom zeer gewaardeerd. 
 

Giften kunt u storten op rekening van St. Life & Peace Int. 
t.a.v. Afrika School Project:     NL 16 INGB 000 8076 825 
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Met uw hulp kunnen we de 
bovenverdieping afbouwen en het 
dak erop zetten voor de regentijd. 
Met uw hulp gaat dat lukken: Samen 
kunnen we het verschil maken.  


