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EEN BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST
Van afval naar klaslokalen: een schoolvoorbeeld van klimaatbestendige 

duurzame ontwikkeling. 

Ivoorkust heeft een enorm afvalprobleem, waardoor de kans op ziektes groot 
is. Tegelijkertijd leven er veel gezinnen in armoede en is er een groot tekort aan 
klaslokalen. Daarom hebben UNICEF en partners een programma ontwikkeld 
waarbij plastic wordt gerecycled tot bouwstenen voor klaslokalen. Zo bereiken 
we drie doelen in één: minder milieuvervuiling, meer werkgelegenheid én meer 
klaslokalen.
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GESTELDE DOELEN 2020 

26
MILJOEN

13
MILJOEN

90

AANTAL INWONERS: 

AANTAL KINDEREN:

 
< 18 jaar, ofwel 
50% van de totale 
bevolking

van de 1.000 
kinderen die 
geboren worden 
sterven voordat 
ze vijf jaar oud 

1,6
MILJOEN

 
kinderen en 
jongeren gaan 
nog altijd niet 
naar school

BEHAALDE DOELEN 2020

80 ton plastic recyclen

150 jonge vrouwen trainen in afval-    
recycling en ondernemerschap

133 klaslokalen bouwen met gerecy-
clede plastic bouwstenen

6.000 extra kinderen toegang geven 
tot onderwijs

305 ton plastic afval gerecycled

33 jonge vrouwen getraind in afval-
recycling en ondernemerschap. 

58 klaslokalen gebouwd met gerecy-
clede plastic bouwstenen

2.900 kinderen konden naar school



“Ik heb vaak gedacht dat de tent waar onze 
kinderen les in kregen zou instorten”, 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 nieuwe school 
neergezet. Volgens N’Dri is het nu veel veiliger. 
“Vroeger lagen er achter de tent stukken 
metaal waar kinderen zich aan bezeerden.” 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.” 

UNICEF Nederland 
Bezuidenhoutseweg 74
2594 AW Den Haag 
Nederland
Tel. 088 - 444 96 66, 
Email: info@unicef.nl 
www.unicef.nl
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WAT HEBBEN WE BEREIKT?
De opening van de recyclingfabriek (eind 2019) 
vormde een grote mijlpaal. Samen met onze 
partners kunnen we nu grote hoeveelheden plastic 
recyclen en bouwstenen maken voor nieuwe 
schoolgebouwen. In totaal hebben we ruim 305 
ton plastic gerecycled. Daarvan zijn inmiddels 
58 nieuwe klaslokalen gebouwd, bestemd voor 
2.900 kinderen, allemaal voorzien van nieuw 
meubilair zoals tafels en stoelen. Daarnaast 
trainden we het afgelopen jaar 33 vrouwen in 
het ophalen en recyclen van afval en andere 
vaardigheden die nodig zijn voor dit type werk. 
Dankzij de training hebben de vrouwen nu meer 
kennis over de verschillende soorten plastic en het 
verwerken daarvan en zijn ze in staat om nieuwe 
samenwerkingen aan te gaan en hun productiviteit 
te verhogen. Tenslotte hebben we 19 vrouwen 
geholpen bij het krijgen van een identiteitsbewijs 
en 10 vrouwen geholpen aan een zorgverzekering.  

DE UITDAGINGEN
Net als Nederland heeft Ivoorkust te kampen met 
het coronavirus. Een deel van de activiteiten werd 
uitgesteld, waardoor het programma een half jaar 
vertraging opliep en we nog niet alle gestelde 
doelen hebben behaald. Ook moesten de scholen 
een tijdje dicht. Die zijn gelukkig weer open, 
mede dankzij nieuwe richtlijnen van UNICEF die 
de veiligheid op scholen bevorderen. Daarnaast 
blijkt dat veel vrouwen die een baan willen in de 
afval- en recyclingsector te maken hebben met 
culturele barrières. Het werk wordt vooral door 
mannen gedaan en ze krijgen soms geen toegang 
tot stortplaatsen. 

PLANNEN VOOR DE TOEKOMST
Net als in 2020 zal UNICEF in 2021 de overheid 
helpen om het coronavirus terug te dringen 
en onderwijs mogelijk te maken. Om de 
oorspronkelijke programmadoelstellingen te 
behalen, worden de huidige activiteiten met een 
half jaar verlengd. En aangezien in de komende 
jaren nog duizenden scholen nodig zijn, starten we 
vanaf medio 2021 met een aanvullend programma. 
Meer informatie hierover is op te vragen bij uw 
contactpersoon.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Joliene Heimgartner via 06 21 21 42 67 of
jheimgartner@unicef.nl 
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