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PROJECTFICHE 

 

 

 

 
"Gannet – Sailing for Education" 

primary education for everyone 

 
"Jan van Gent – Zeilen voor Onderwijs" 

basisonderwijs voor iedereen 

 

 

 
 

 

Introductie 
 
Recht op onderwijs 

Reeds in 1948 hebben regeringsleiders het recht op onderwijs opgenomen in de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens (UVRM). In die verklaring staan 30 rechten die ervoor moeten zorgen dat iedereen op de 

wereld, jong en oud, meisje en jongen, blank en zwart, een goed leven kan leiden. 

 

Ieder land heeft wel een wet waarin staat dat kinderen naar school moeten. Maar toch gaan er miljoenen kinderen 

niet naar school. Vaak zijn er te weinig scholen of liggen de scholen te ver weg. Soms zitten er wel 100 kinderen 

in één klas of zijn er onvoldoende leerkrachten. De kinderen leren hierdoor erg weinig of blijven gewoon weg 

van school. Veel kinderen leven ook op straat of blijven thuis omdat hun ouders de school niet kunnen betalen. 

Vele kinderen in ontwikkelingslanden gaan reeds op heel jonge leeftijd werken om een deel van het 

gezinsinkomen te verdienen.  

 

Ambitieuze doelstellingen 

In september 2000 hebben alle regeringsleiders op een vergadering van de Verenigde Naties, de zogeheten 

Millenniumverklaring aangenomen. Deze verklaring bevat acht ambitieuze doelstellingen die tegen 2015 moeten 

gerealiseerd zijn. Twee van de acht Millenniumdoelstellingen zijn:  

2. In 2015 moeten alle kinderen in alle landen basisonderwijs (van 6 tot 11 jaar) volgen.  

3. De achterstelling van meisjes en vrouwen moet worden verminderd door ervoor te zorgen dat er 

evenveel meisjes als jongens naar school gaan; dit moet worden bereikt in 2005 in basis- en voortgezet 

onderwijs en in 2015 ook in het vervolgonderwijs.  

Om deze doelstellingen te verwezenlijken zijn nog veel inspanningen noodzakelijk, want in de wereld gaan 

ongeveer 100 miljoen kinderen tussen 6 en 11 jaar nog steeds niet naar school. Ook leven op de hele wereld naar 

schatting meer dan 50 miljoen kinderen op en van de straat. Ruim de helft van het aantal straatkinderen leeft in 

Latijns-Amerika en het Caribische gebied. Eveneens in Azië en Afrika zijn straatkinderen een alledaags 

verschijnsel. Tot op vandaag kunnen ongeveer 800 miljoen mensen van 15 jaar en ouder niet lezen en schrijven. 

 

Evolutie in de goede richting 

Volgens analyses van Unicef is het aantal kinderen dat niet naar school gaat de laatste jaren opmerkelijk gedaald. 

Van 115 miljoen in 2002 naar 93 miljoen in 2006. Dit betekent dat het aantal kinderen dat wel naar school gaat 

op 4 jaar tijd ongeveer met 20% is gestegen. Dit is een evolutie in de goede richting waarbij men kan vaststellen 

dat vele landen er langzamerhand in slagen om basisonderwijs aan te bieden. Toch stellen we ook vast dat er nog 

tal van regio’s en landen zijn waar er weinig of geen vordering wordt gemaakt. In Midden- en Zuid-Afrika gaan 

41 miljoen kinderen nog steeds niet naar de basisschool, in Zuid-Azië zijn dit er 31,5 miljoen. Ook zijn er nog tal 

van regio’s waar er gewoon geen gegevens over beschikbaar zijn. 
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Waarnemingen 

Sinds 1995 werd door Unicef een structuur uitgebouw om over de hele wereld gegevens te kunnen verzamelen. 

Momenteel zijn er in meer dan 50 landen betrouwbare waarnemingen.  

Het project “Jan van Gent – Zeilen voor Onderwijs” is het middel bij uitstek om gegevens te verzamelen over de 

levensomstandigheden van kinderen en het basisonderwijs op moeilijk bereikbare plaatsen.  

 

 
Zeilen naar de wind 
In december 2007 werd door UNICEF een vernieuwde brochure “Progress for Children” uitgegeven waarin 

gegevens en analyses over de Millenniumdoelstellingen worden weergegeven. In dit rapport worden de 

levensomstandigheden van kinderen wereldwijd belicht. Alhoewel dit rapport een vooruitgang laat zien is het 

overduidelijk dat er dringend extra inspanningen zullen moeten worden geleverd. Indien men tegen 2015 de 

Millenniumdoelstellingen wenst te behalen zal iedereen zijn zeilen naar de wind moeten zetten.  
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Initiatieven 

In 2002 werd het Fast Trek Initiatief (FTI) opgericht. Het is een wereldwijd partnerschap tussen de 

ontwikkelingslanden, de ontwikkelingsorganisaties en de donorlanden, met als doel meer spoed te zetten achter 

de ontwikkeling van de 2
de

 Millenniumdoelstelling. Landen die zich ernstig inzetten om de doelstelling te halen, 

kunnen steun krijgen. Met het FTI initiatief tracht men doeltreffende samenwerkingsmethoden te promoten, 

methoden en instrumenten te ontwerpen om internationale aanpak te waarborgen, en ervoor te zorgen dat niet 

alleen donors, maar ook de ontwikkelingslanden zelf meer middelen vrijmaken voor onderwijs. 

In het FTI zetelen o.a. de UNESCO en UNICEF als vertegenwoordigers van de ngo’s die actief zijn in de 

onderwijssector. Ook België was van bij het begin een actieve partner en werkt mee aan steunprogramma’s voor 

onderwijs in diverse landen, waaronder: Congo, Mali, Niger, Rwanda, Tanzania, Vietnam. In 1997 werd tevens 

een vzw Leraren Zonder Grenzen gesticht, naar analogie van het ESF of Enseignant Sans Frontieres.  
 

Doel van het project 

Bij internationale armoedebestrijding blijkt onderwijs een essentiële hefboom te zijn om de armoedecirkel te 

doorbreken. Met het project “Jan van Gent – Zeilen voor onderwijs” bieden wij de mogelijkheid om op vergeten 

of moeilijk bereikbare plaatsen de levenomstandigheden van kinderen en het volgen van basisonderwijs op de 

kaart te zetten. Deze informatie is belangrijk voor organisaties die wereldwijd basisonderwijs promoten en in 

diverse landen steunprogramma’s voor onderwijs opstarten. Tijdens de wereldreis kunnen ook gegevens worden 

uitgewisseld ter ondersteuning van educatieve projecten in samenwerking met de onderwijssector.  

Missie 
 

Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een betere wereld voor meisjes en jongens. 
 

Objectieven 
Sensibiliseren 

Door onze aanwezigheid mensen bewust maken dat onderwijs een essentiële hefboom is om de armoedecirkel te 

doorbreken. Het project biedt de mogelijkheid om basisonderwijs te promoten en concreet hulp te bieden aan 

organisaties die vanuit België elders in de wereld steunprogramma’s opstarten voor onderwijs.  

 

Waarnemen 
Waardevolle informatie verzamelen over de toestand in de wereld. Hierbij kunnen overheidsinstellingen en niet 

gouvernementele organisaties (ngo’) beroep doen op een reizende en betrouwbare waarnemer; om op moeilijk 

bereikbare plaatsen gegevens te verzamelen over de levenomstandigheden van kinderen en het volgen van 

basisonderwijs. 
 

Educatieve projecten ondersteunen 

Gegevens uitwisselen ter ondersteuning van educatieve projecten in samenwerking met onderwijsinstellingen. 

Pedagogen kunnen rond wereldoriëntatie lespakketten uitwerken en via moderne communicatiemiddelen 

hierover interactief lesgeven. 
 

Mediatiseren 

De zeilexpeditie moet ervoor zorgen dat het thema op een aantrekkelijke wijze drie jaar lang aandacht krijgt in 

de media. 
 

Engagement 
Sponsors of projectpartners (zowel bedrijven, overheidsinstellingen, verenigingen) kunnen door dit project te 

steunen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving. Bedrijven kunnen als 

projectpartner meewerken aan de ontwikkeling van een betere wereld voor meisjes en jongens en het project 

opnemen in hun marketingstrategie. 
 

bron foto’s v. links naar rechts: JustAGurl – Brazilië / UJEDO-dance4life – Dominicaanse Republiek  / Team Kuifje naar Afrika - Gambia 
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Middelen 
 

De zeilboot: 

Naam: Gannet (Ned. Jan van Gent) 

Thuishaven: Gent Oost-Vlaanderen België 

Merk: Bavaria 

Type: 42 cruiser 

Bouwjaar: 2006 

Lengte: 13m  

Aantal hutten: 3 

Motor: 1xVolvo Penta 41kW  

Tuigage: grootzeil 39m² + genua 54m² 

 

 
 

Westelijk deel van de route 
 

 
 

Document opgemaakt door: Wim Vercauter 

wim.vercauter@telenet.be 

+32(0)477/47.80.52 
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Bronvermeldingen: 

 

 
Dimensie 
HET BLAD VAN DE BELGISCHE 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Nummer 3 - 2006 

 

 
PROGRESSFOR CHILDREN 

A World Fit for Children 

Statistical Review 

Number 6, December 2007 

UNICEF 

 

 
World education report 

The right to education 
Towards education for all throughout life 

UNESCO 


