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"Gannet – Sailing for Education" 
primary education for everyone 

 

"Jan van Gent – Zeilen voor Onderwijs" 
basisonderwijs voor iedereen 

 

 

 

 

 

Beste, 

 

Vanuit Gent zal op 01 juli 2009 de zeilboot GANNET (Jan van Gent) vertrekken voor een drie jaar 

durende wereldexpeditie. Het zeilteam bestaat uit een vaste schipper Marc De Mulder en een 

wisselende bemanning. Het project wordt ondersteund door een groep enthousiastelingen die al 

ijverig bezig zijn met de voorbereidingen. 
  

Tijdens de reis zal de zeilboot varen met een boodschap: “Basisonderwijs voor iedereen”. 

Op diverse plaatsen zal men hulp kunnen bieden bij het verzamelen van gegevens over de 

levensomstandigheden van kinderen en het volgen van basisonderwijs; alsook over de inspanningen 

die werden geleverd tot het behalen van één van de Millenniumdoelstellingen, zijnde: in 2015 moeten 

alle kinderen in alle landen basisonderwijs volgen. 

 

De expeditie kreeg de naam "GANNET – Sailing for Education" en wordt voorgesteld tijdens de 

Belgian Boatshow 2008, waar je met ons kennis kan maken op de stand van BOOTmagazine. 

Plaats:  Flanders Expo , Maaltekouter 1 te 9051 Gent 

Data:  9 tot 17 februari 2008 (12u – 18u) 

 

Gedurende de reis zal de expeditie uitgebreid aan de media worden voorgesteld en permanent 

kunnen worden gevolgd op een internet website. Ook zal het voor scholen mogelijk zijn om tijdens de 

reis educatieve projecten uit te werken en waardevolle informatie uit te wisselen.  

 

Omdat het Belgische onderwijssysteem een mooi voorbeeld is voor de wereld, nodigen wij Belgische 

scholen, instellingen en bedrijven uit om als partner mee te werken aan dit project. 

 

 

 

Aangezien het project pas is opgestart en moet worden gefinancierd uit particuliere bronnen en 

sponsoring, zijn wij ook op zoek naar instellingen en bedrijven voor logistieke of financiële steun. 

 

Basisonderwijs is een recht voor iedereen. Samen kunnen we een bijdrage leveren aan de 

ontwikkeling van een betere wereld voor meisjes en jongens. 

 

Geïnteresseerden kunnen met ons contact opnemen via de website:  
www.gannet.be 

 

Voor meer informatie: Wim Vercauter 

GANNET – Sailing for Education 

   +32(0)0477/47.80.52 

 


