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NIEUWE HOOP VOOR KINDEREN IN SOEDAN
Meer dan 6.000 Soedanese kinderen zijn geholpen met 
het innovatieve e-learning project Can’t Wait to Learn 

In Soedan gaan drie miljoen kinderen niet naar school. UNICEF brengt daar 
verandering in met het innovatieve programma Can’t Wait to Learn. Met behulp 
van tablets leren kinderen lezen, schrijven en rekenen. Door de coronapandemie 
liep het programma helaas een flinke vertraging op, maar inmiddels zijn bijna alle 
scholen weer open en hebben we meer dan 6.400 kinderen onderwijs kunnen 
geven.
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GESTELDE DOELEN T/M 2022 

43
MILJOEN

21
MILJOEN

AANTAL INWONERS: 

AANTAL KINDEREN:

 
waarvan 3 
miljoen kinderen 
niet naar school 
gaan

5,4
MILJOEN 
kinderen zijn 
afhankelijk van 
humanitaire hulp

BEHAALDE DOELEN 2020

36.000 Soedanese kinderen leren 
lezen, schrijven en rekenen met 
behulp van tablets die werken op 
zonne-energie.

240 onderwijsruimtes worden ge-
bouwd.

400 lokale begeleiders worden 
getraind in het gebruik van de tablets 
en het managen van een klaslokaal.

6 e-learning afdelingen opgezet bin-
nen het ministerie van Onderwijs.

6.453 kinderen hebben leren lezen, 
schrijven en rekenen.

85 onderwijsruimtes zijn opgezet en 
voorzien van accessoires. Ook zijn 78 
zonne-energie installaties geïnstal-
leerd.

100 lokale begeleiders zijn getraind 
in het gebruik van de tablets en het 
managen van een klaslokaal.

Er zijn 4 afdelingen opgezet binnen 
het ministerie van Onderwijs.



Fatima woont in de provincie Kassala. Sinds 
september 2019 begeleidt zij 54 jongens 
en 50 meisjes in het dorp Tamantai bij het 
leren lezen, schrijven en rekenen op de 
nieuwe tablets. Voor aanvang is ze uitvoerig 
getraind in het gebruik van de tablets en het 
managen van een klaslokaal. Ook nam ze deel 
aan een training over het coronavirus.Haar 
dorpsgenoten zijn erg blij met haar. Zelfs toen 
de scholen dicht waren ging ze, veel online, 
door met het begeleiden van de kinderen en 
het ondersteunen van haar gemeenschap.
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WAT HEBBEN WE BEREIKT
In de periode tot en met december 2020 
bouwden we 85 onderwijsruimtes en plaatsten 
we 78 zonne-energie installaties. In september 
2019 gingen de eerste klassen van start en 
in de periode daarna hebben we ruim 6.400 
kinderen onderwijs kunnen geven met behulp van 
innovatieve tablets. De tablets bevatten educatieve 
spellen om te leren lezen, schrijven en rekenen. 

Uit onderzoek van onze partnerorganisatie blijkt 
dat het gebruik van tablets een erg positief 
effect heeft op de resultaten van de kinderen. De 
kinderen die via tablets les krijgen, scoren zelfs 
hoger dan kinderen die niet via tablets les krijgen. 

Naast de bouw van scholen en de distributie van 
tablets, trainden we 80 begeleiders in het gebruik 
van de tablets en het managen van een klaslokaal. 
Ook zijn er vier nieuwe e-learning afdelingen 
opgezet en getraind binnen het Soedanese 
ministerie van Onderwijs, één op nationaal niveau 
en 3 op provinciaal niveau.

DE UITDAGINGEN
In 2019 werd de implementatie bemoeilijkt door 
politieke onrust en instabiliteit. Begin 2020 kwam 
daar de coronacrisis bij. Dit zorgde onder meer 
voor een devaluatie, waardoor kosten hoger 
uitvielen dan gepland. Daarnaast werden in maart 
2020 alle scholen in Soedan gesloten, waardoor 
de meeste onderwijsactiviteiten werden stilgelegd 
en het programma vertraging opliep. In oktober 
konden de meeste onderwijscentra gelukkig 
weer open. Verder bleek het niet altijd mogelijk 
om de afgelegen gemeenschappen te bereiken 
en te monitoren door reisrestricties, slechte 
weeromstandigheden, veiligheidsbarrières en 
brandstoftekorten.

PLANNEN VOOR DE TOEKOMST
UNICEF blijft zich inzetten om kwetsbare kinderen 
in Soedan te ondersteunen en toegang te 
geven tot onderwijs. Ons doel is om het huidige 
programma tot en met december 2022 voort 
te zetten en zo nog meer kinderen te bereiken. 
We geloven dat we juist in deze tijden een groot 

verschil kunnen maken door in te zetten op 
innovatieve onderwijsvormen en hopen op uw 
blijvende steun.

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

SOEDAN

©UNICEF ISOEDAN/F.BOS 


