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PLASTIC BRICKS: BOUWSTENEN VOOR DE
TOEKOMST
Meer dan 150 klaslokalen gebouwd van gerecycled plastic

IVOORKUST
AANTAL INWONERS:
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MILJOEN

Vanwege het enorme afvalprobleem en het grote tekort aan scholen in
Ivoorkust hebben UNICEF en partners een uniek programma opgezet waarbij
plastic wordt gerecycled tot bouwstenen voor klaslokalen. Een daverend
succes. Mede dankzij uw steun hebben we halverwege 2021 meer dan 875
ton aan plastic gerecycled en 159 klaslokalen gebouwd. Ook hebben we 128
kwetsbare vrouwen getraind in afvalrecycling en ondernemerschap.

GESTELDE DOELEN:

RESULTATEN T/M JUNI’21:

• 80 ton plastic afval recyclen met behulp van
jonge vrouwen

• 875 ton plasticafval gerecycled

• 150 jonge vrouwen trainen in afvalrecycling
en ondernemerschap
• 133 klaslokalen bouwen met gerecyclede
plastic bouwstenen

• 128 jonge vrouwen getraind in afvalrecycling
en ondernemerschap
• 159 klaslokalen gebouwd met gerecyclede
plastic bouwstenen
• 7.950 kinderen kunnen naar school

• 6.000 extra kinderen toegang geven tot
onderwijs
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MILJOEN
kinderen < 18 jaar
ofwel 50% van de
totale bevolking

90

kinderen van
de 1.000 geboortes
sterft voordat ze
5 jaar oud zijn

1,6

MILJOEN
kinderen en jongeren
gaan nog altijd niet
naar school

WAT HEBBEN WE BEREIKT

Na de bouw van de recyclingfabriek eind 2019 zijn
we in 2020 direct gestart met het recyclingproces.
Inmiddels draait de fabriek op volle toeren, mede
dankzij de 128 vrouwen die we hebben getraind in
het verzamelen, sorteren en verwerken van plastic
afval. Zij weten nu alles over het recyclingproces
en krijgen een eerlijke vergoeding voor hun werk.
Hierdoor kunnen zij beter voor hun gezin zorgen dan
voorheen.
Tot en met de zomer van 2021 hebben we 875 ton
aan plastic afval omgezet in plastic bouwstenen.
Daarmee zijn 159 klaslokalen gebouwd die ruimte
geven aan 7.950 scholieren. De lokalen zijn allemaal
voorzien van meubilair en uitsluitend op plekken
neergezet waar een groot tekort aan scholen was,
in nauwe samenwerking met de overheid en lokale
gemeenschappen. Veel buurtbewoners hebben
geholpen bij de bouw en de scholieren zijn allemaal
erg blij met hun nieuwe lokalen.
DE UITDAGINGEN

Door de coronapandemie heeft de implementatie
een vertraging opgelopen van meerdere maanden en
heeft UNICEF niet alle doelstellingen behaald: voor
het trainen van de vrouwen blijkt meer tijd nodig.
UNICEF is van plan om dit de komende jaren verder
op te schalen. Daarnaast hebben we een paar keer
last gehad van stroomstoringen en toegenomen
onveiligheid in het noorden en westen van Ivoorkust.
UNICEF blijft dit heel goed monitoren.
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In Ivoorkust zijn nog duizenden nieuwe klaslokalen
nodig. UNICEF Ivoorkust blijft daarom doorgaan met
dit programma. Als UNICEF Nederland hebben we
toegezegd dat we het programma blijven steunen.
Het trainen van de vrouwen blijft een belangrijk
onderdeel, maar gezien de financiële tekorten
gaan we in eerste instantie op zoek naar fondsen
voor nieuwe lokalen. Elk lokaal wordt voorzien van
onderwijsmaterialen en per klas worden twee
docenten getraind. Ook willen we tenminste zes
scholen voorzien van toiletten en waterpunten.
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“Ik heb vaak gedacht dat de tent waar onze
kinderen les in kregen zou instorten”, zo vertelt
N’Dri. Ze is getuige geweest van een ware
metamorfose toen vorig jaar een truck met plastic
stenen het dorp in kwam rijden. Binnen een paar
dagen werd er een hele nieuwe school neergezet.
Iedereen was onder de indruk. Volgens N’Dri
is het nu veel veiliger. “Vroeger lagen er achter
de tent stukken metaal waar kinderen zich aan
bezeerden en werden lessen onderbroken door
reptielen.” Ook de secretaris van de nieuwe
school is positief. “De nieuwe school motiveert
ouders om hun kinderen in te schrijven en helpt
zo om zaken als kinderarbeid tegen te gaan.”

