vzw gannet

sailing for education

uitgangspunt
universele verklaring van de rechten van de mens (art. 26)
universele verklaring van de rechten van het kind
millenniumdoelstelling 2 (UNO): universele basiseducatie tegen 2015

vaststellingen
100 miljoen kinderen tussen 6 en 11 genieten geen onderwijs
50 miljoen kinderen leven op straat
8 miljoen mensen boven de15 kunnen lezen noch schrijven

ons doel
een bijdrage leveren aan deze millenniumdoelstelling

hoe ons doel realiseren?
bewustmaken: mensen er van overtuigen dat onderwijs een middel is
om de armoede te overwinnen. Daartoe wil de vzw Gannet het doel van
de wereldexpeditie via de media in de publieke belangstelling houden.

waarnemen: waardevolle informatie verzamelen op plaatsen die voor
ngo’s te kleinschalig zijn. Deze informatie doorgeven aan geïnteresseerde
instanties.

ondersteunen: educatieve projecten ondersteunen via samenwerking
met Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent en ngo’s.
Communicatiemiddelen ter beschikking stellen om westerse kinderen ervaring te laten uitwisselen met plaatselijke kinderen.
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Voorstelling van “Sailing for education”
Marc De Mulder zijn jongensdroom, een reis
rond de wereld gaat is
vervulling. Marc wil het
aangename aan het nuttige koppelen en vertrekt met de zogeheten
Millennium Development
Goals, bekrachtigd in
september 2000 door de
UNO-lidstaten in de United Nations Millennium
Declaration:
Het bereiken van een
universele basiseducatie
voor alle jongens en
meisjes tegen 2015.
Op 26 juni 2009 vertrekt
de Gannet (jan van
gent), een zeiljacht van
tweeënveertig voet,
vanuit Gent voor een
tocht om de wereld. Deze reis ontsproot aan
een jongensdroom van
de schipper, Marc De
Mulder, die daartoe
naast zijn betrekking
van ambtenaar bij de
stad Gent de nodige
centen bij elkaar verdiende om zich een boot
aan te schaffen en toe te
rusten.

voor iets terug te doen.
De ideeën daar rond
kregen vorm toen aan
de voorbereiding van de
reis begonnen werd.
De koppen werden bij
elkaar gestoken en de
gedachten gingen naar
de tweede Millenniumdoelstelling (de zogeheten Millennium Development Goals, bekrachtigd in september 2000
door de UNO-lidstaten in
de United Nations Millennium Declaration):
Het bereiken van een
universele basiseducatie voor alle jongens en meisjes tegen
2015.
Kontakten met het departement onderwijs van
de stad Gent leidden tot
een samenwerkingsakkoord en ook met SOS
Kinderdorpen worden
afspraken gemaakt. Ook
met de Hogeschool Gent
wordt samengewerkt
rond technische facetten
van een dergelijke reis.
Andere partners werden
aangezocht.

Om het project te ondersteunen en de
ring transparant te
den werd de vzw Gannet
opgericht. Deze vereniging heeft tot doel:
organiseren van een
wereldexpeditie per
zeilboot waarbij basisonderwijs gepromoot
en ondersteund wordt
in samenwerking met
onderwijsinstellingen.
promoten en ondersteunen van educatieve
projecten van derden
met een gelijkaardige
doelstelling.
in het kader van dergelijke projecten gegevens verzamelen over
de levensomstandigheden van kinderen en
het volgen van basisonderwijs.
de ontwikkeling en
bevordering van educatieve en recreatieve
watersport en watertoerisme.
De vereniging heeft een
eigen website:
www.gannet.be

Het besef dat hij in dat
opzet slaagt en zijn
droom zal kunnen realiseren stimuleerde tegelijk het besef dat voor
een meerderheid van de
wereldbevolking eenvoudige doelen, zelfs
basisbehoeften, een verre droom blijven.
Daarom nam hij zich
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De Gentse schepen van
onderwijs, Rudy
Coddens, en de Belgische topzeilster Evi Van
Acker aanvaardden het
peter- en het meterschap van het project.
Los van de reis als zodanig vergt de verwezenlijking van het opzet financiële middelen die in
grote mate van sponsoring afhangen. Die steun
kan verschillende afspraken inhouden.
De wereldzeiltocht verloopt in onderscheiden
etappes, met wisselende
bemanning
en
biedt,
onder vastgelegde voorwaarden, de gelegenheid
aan “opstappers” om

trajecten mee te zeilen
en/of op bepaalde aanlegplaatsen aan boord te
komen, steeds onder de
verbintenis
om,
in
komend geval, medewerking te verlenen aan
het project.
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Verder in deze map
vindt u nadere toelichting bij dit alles.
Frederik Evers, voorzitter
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De millenniumdoelstellingen
Onderwijs is een mensenrecht, het verwerven van kennis en intellectuele vorming is
een basisvereiste om
op te groeien tot mondige bewuste burgers
en is het beste middel
om armoede te bestrijden. Lezen en schrijven
en rekenen zijn onmisbare vaardigheden om
informatie te verwerven en te verwerken.
In september 2000 bekrachtigde de algemene
vergadering van de UNO
de Millennium Development Goals: de regeringen stelden de verwezenlijking ervan in het
vooruitzicht tegen 2015.
Eén van de doelstellingen is het verzekeren
van basiseducatie aan
alle kinderen.

Onderwijs is een
senrecht (artikel 26 van
Universele
tenverklaring van de VN
en het Kinderrechtenverdrag): het verwerven
van kennis en intellectuele vorming is een basisvereiste om op te
groeien tot mondige
bewuste burgers en is

het beste middel om
armoede te bestrijden.
Lezen en schrijven en
rekenen zijn onmisbare
vaardigheden om informatie te verwerven en
verwerken. Dat is essentieel om het democratische proces te voeden,
maar evengoed bevordert de strijd tegen onwetendheid de kwaliteit
van het eigen leven en
de sociale vooruitgang
van de samenleving.
Weten is de wissel op de
sociaaleconomische toekomst van een aankomende generatie: het is
de voorwaarde voor inspraak. De kloof tussen
Noord en Zuid, tussen
arm en rijk kan alleen
gedicht worden wanneer
de laatsten hun lot zelf
in handen kunnen nemen.
Het is dan ook onaanvaardbaar dat ruim 100
miljoen kinderen geen
school lopen en dat ongeveer een derde van
alle kinderen het lager
onderwijs niet beëindigt.
Waarvan een meerderheid meisjes.
Het is ook niet verwonderlijk dat tweederden
van de analfabeten
vrouwen zijn.
De oorzaken zijn velerlei: vooral voor meisjes
wordt onderwijs onnodig
geacht, maar in het algemeen gaat het om
armoede en zijn kinde-
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ren goedkope arbeidskrachten (bij benadering
246 miljoen wereldwijd)
en dus verdieners. Geen
bereikbare school, gebrek aan leerkrachten,
discriminatie: onderwijs
is niet vanzelfsprekend
waar het geen politiek
strijdthema is.

Kwaliteitsvol onderwijs
moet toegankelijk zijn
voor allen: kindvriendelijke scholen waar kennis, zowel theoretische
als praktische, wordt
overgedragen en waar
respect voor mensenrechten wordt ontwikkeld.
De plaatselijke gemeenschappen moeten daarvan bewust gemaakt
worden; overheden
moeten infrastructuur
bieden.
Ongetwijfeld lopen er
thans tal van initiatieven
van diverse aard, door
Unicef maar evengoed
op kleine schaal.
Tegelijk wil de vzw Gannet, door interactief contact te houden met
Gentse schoolkinderen
de solidariteit bevorderen tussen de kinderen
hier en die ginds.
Vzw Gannet wil in alle bescheidenheid een bijdrage
leveren: op plaatsen die
minder voor de hand lig-

gen voor de reguliere
organisaties.
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De samenwerking met de Stad Gent, Departement Onderwijs en SOS Kinderdorpen
Het educatieve luik
Het educatieve
binnen
dit projectluik
neemt
binnen
project
een heeldit
belangrijke
neemt in.
eenHet
heel
beplaats
gegeven
langrijke
plaats
in.
dat ontzettend veel kinVan bijopdedeze
aanvang
deren
wereld
werd
de
Pedagogiverstoken blijven van
sche Begeleidingsonderwijs,
staat cendienst
Stadop
Gent
bij
traal.
Recht
basisondit
project
betrokken
derwijs is immers een
en als partner ingezet
millenniumdoelstelom de
ling
diemogelijkheden
we trachten
op
onderwijskundig
tegen 2015 te realisegebied op een profesren.
sionele wijze te ontginnen.
Van bij de aanvang werd
de Pedagogische Begeleidingsdienst Stad
Gent bij dit project betrokken en als partner
ingezet om de mogelijkheden op onderwijskundig gebied op een professionele wijze te ontginnen.
Via dit project krijgen
kinderen en tieners de
kans om niet enkel te
praten over, maar ook
daadwerkelijk de handen
uit de mouwen te steken
en een steentje bij te
dragen bij het realiseren
van deze millenniumdoelstelling.
Via de modernste ICTtoepassingen volgen we
het reilen en zeilen op
de voet. Enerzijds wer-

ken reportages van de
crew over de stand van
zaken in de bezochte
SOS-Kinderdorpen
inspirerend. Het Gannetteam brengt verslag uit
over zijn bevindingen ter
plaatse en doet oproepen om op korte termijn
op één of andere wijze
hulp te bieden. Deelnemers worden rechtstreeks aangesproken
om aan de slag te gaan.
Partners uit het onderwijsveld zowel op niveau
van het basis- en het
secundaire onderwijs
zijn te allen tijde welkom
om de handen in elkaar
te slaan. Gedurende het
drie jaar durende project
kan men voor korte of
langere tijd instappen.
De nieuwste onvisies zoals meervoudige
intelligentie – verhalend
ontwerpen worden er in
geïntegreerd en vormen
de basis van een uitgende en krachtige
leeromgeving.
Anderzijds wordt een
intensieve samenwerking opgezet met het
in de steiger staande
“SAMENLERENDGENT”. Via dit virtuele
platform worden
geren en leerkrachten
met deskundigen uit een
breed maatschappelijk
veld, met elkaar in contact gebracht. Een uit-

vzw GANNET Maatschappelijke zetel: Hazelaarstraat 60 – 9940 Evergem

dagende manier van
leren die perfect aansluit
bij de snel veranderende
maatschappij. Er groeit
een verwevenheid
sen onderwijs en de
maatschappelijke
teit. Een krachtige
derzoekende
ving wordt gecreëerd.
Via het zeilproject wordt
de sociale, culturele en
economische realiteit
een onuitputtelijke bron
van leren.
Daarom is het van het
grootste belang om over
performante en de
meest moderne
matie- en
tiemiddelen te
ken. Een constante verbinding tussen boot en
thuishaven zijn
lijk. Tijd en afstand vormen een belangrijke
hinderpaal. Belangrijke
investeringen op dit vlak
dringen zich op.

Luc Lemarcq
Coördinator werkgroep
educatieve projecten
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SOS

Kinderdorpen

is

een

internationale

niet-

gouvernementele sociale hulporganisatie die zich sinds 1949 inzet voor de
noden, belangen en rechten van het kind. In 132 landen en gebieden, zijn
onze activiteiten gericht op kinderen zonder ouderlijke zorg of uit families
in nood.
De voornaamste deskundigheid van SOS Kinderdorpen bestaat uit de lange termijn opvang volgens familiemodel van kinderen die niet kunnen opgroeien in hun biologische familie.
Deze zorgende pedagogische omkadering wordt evenwel ook aangevuld
door familieversterkende programma’s. Door diverse hulpprogramma’s
trachten we families sterker te maken en hen stabiliteit te bieden, zodat
ze weer zelfredzaam worden en voor hun kinderen kunnen zorgen.
Aangezien onderwijs één van de voornaamste aspecten is in het sterker
maken van kwetsbare kinderen, zijn we zeer tevreden om samen te kunnen werken met de organisatie van Gannet/Sailing for Education.
SOS Kinderdorpen – Gachardstraat 88 – 1050 Brussel
Tel. 02/538.57.38
info@sos-kinderdorpen.be
www.sos-kinderdorpen.be
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Het traject en de etappes
1. Voorwaarden
•
•
•
•
•

minimum leeftijd 18 jaar (minderjarigen dienen vergezeld van ouders)
tenminste zes maanden lid van de VZW Gannet
kandidatuur voor bepaald traject stellen via info@gannet.be t.a.v. Linda
periode van minimaal 2 weken en maximaal 8 weken per kalenderjaar
mee willen werken aan het educatieve luik tijdens de reis

2. Kosten
•
•

•
•
•

250 euro per week, (studenten 150 euro per week)
Inbegrepen: gebruik van de boot (overnachting in een tweepersoonshut),
Eén (1) overnachting in een jachthaven per week, verbruik van diesel, gas
en water, gebruik van de duikapparatuur
boordkas (15 à 20 euro per dag) voor eten en drinken aan boord, eventuele jachthavens, toeristentaksen enz.…
vullen van duikflessen aan boord: 10 euro per fles
niet inbegrepen: transfers naar en van de boot, persoonlijke uitgave

3. Traject
•

(ligt in grote lijnen vast maar tussenstops en trajectaanpassingen kunnen
gebeuren in functie van de noden of wensen van de bemanning)

Eerste etappe Gent
01 juli 09:
Eind juli 09:
Augustus 09:
Eind augustus 09:

– Agadir
vertrek Gent
tussenstop Portugal
bezoek Canarische eilanden
aankomst Agadir, Marokko

Tweede etappe Agadir – Kaapverdische eilanden
Begin sept. 09:
vertrek Agadir
Eind sept. 09:
aankomst Kaapverdische Eilanden
Oktober 09:
bezoek Kaapverdische Eilanden
Derde etappe oversteek Atlantische Oceaan
November 09:
sterk weersafhankelijk
Vierde etappe Caraïbisch gebied
Dec. 09 tot eind maart 10: bezoek verschillende eilanden in de Caraïben
Vijfde etappe Caraïben – Panamakanaal
Begin april 10:
vertrek Caraïben
Begin mei 10:
aankomst Panamakanaal
Zesde etappe oversteek Stille Zuidzee
Midden mei 10: vertrek Cocos- en Galapagoseilanden
Eind mei 10:
oversteek Stille Zuidzee
Midden juni 10: aankomst Markiezen eilanden
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Financieel plan
ONKOSTEN

2009

2010

2011

2012

1000

1000

1000

1000

500

500

500

500

Opname apparatuur en onderhoud

1000

200

200

200

Drukwerk en publiciteit

2500

2500

2500

2500

4500

1500

1500

1500

11000

1000

1000

500

3000

1000

1000

500

Catering bij manifestatie

1000

1000

1000

500

Realisatie educatieve projecten

9000

12000

12000

5000

Varia

3000

3000

3000

1500

Verzekeringen

1500

1500

1500

1500

Reiskosten boot (W, G, E, BK, H)

4000

8000

8000

4000

TOTAAL ONKOSTEN

242000

33200

33200

19200

INKOMSTEN

2009

2010

2011

2012

2000

3000

3000

3000

32500

17700

15700

2000

2000

2000

2000

500

500

500

500

5000

10000

10000

5000

200000

14500

14500

8500

242000

33200

33200

19200

Algemene werking
Website

Zeilschip

200000

Communicatie
Specifieke uitrusting (watermaker, veiligheidsuitrusting)
Logistieke, technische en medische bijstand

Lidgelden
Sponsorgelden
Gelden uit activiteiten
Merchandising
Opstappers
Ter beschikkingstelling zeilschip
TOTAAL INKOMSTEN

Uit de gegevens kunnen we, voor 2009, volgende conclusie trekken:
totaal nodig €242000
bedrag te verwerven door sponsoring
totaal nodig €32500
Uit de gegevens kunnen we, voor 2010, volgende conclusie trekken:
totaal nodig €33200
bedrag te verwerven door sponsoring
totaal nodig €17700
Uit de gegevens kunnen we, voor 2011, volgende conclusie trekken:
totaal nodig €33200
bedrag te verwerven door sponsoring
totaal nodig €17700
Uit de gegevens kunnen, we voor 2012, volgende conclusie trekken:
totaal nodig €19200
bedrag te verwerven door sponsoring
totaal nodig €8700
Het financieel plan werd opgesteld op basis van een realistische schatting.
De uitgaven en inkomsten kunnen in de loop van de expeditie waar nodig bijgestuurd
worden.
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Sponsor formules
Algemeen
Alle sponsorgelden zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van de expeditie en
specifiek voor het educatieve onderdeel ervan waar vermeld o.m. digitaal platform in België, SOS Kinderdorpen op locatie.
Alle formules gelden voor de periode van één jaar en kunnen overeengekomen
worden zowel met firma’s, vennootschappen als eenmanszaken of individuele
personen.
Alle sponsorcontracten worden gesloten met de VZW Gannet.

Formule 1
Bedrag:
Wij bieden:

€ 500
Vermelding op de website onder de rubriek sponsoring.
Doorlinken van de Gannet website naar de eventuele site van
de sponsor.
Vermelding op de affiches verspreid door de VZW Gannet.
Mogelijkheid tot het ophangen van spandoeken of vlaggen tijdens manifestaties georganiseerd door de VZW Gannet.

Formule 2
Bedrag:
Wij bieden:

€ 1500
Alle punten vermeld onder formule 1.
Plaatsen van het bedrijfslogo op beide zijden van de boot
(afmetingen maximum 400 cm²).
Het bedrijfslogo kan uitgebreid worden tot maximum 800 cm²
(bijkomende kostprijs € 1 per cm²).
De sponsor zorgt zelf voor het logo in zelfklevende film.

Formule 3
Bedrag:
Wij bieden:

€ 5000
Alle punten vermeld onder formule 1 en 2.
Verblijf aan boord voor 2 personen in een bestemming naar
keuze (exclusief transfers naar en van de boot en de boordkas
– zie reglement meezeilen).
De meezeilende personen dienen gekend te zijn tenminste 6
maanden voor het verblijf aan boord.
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Formule 4
Materiaalsponsoring
Ten behoeve van de realisatie van de educatieve projecten, zowel in België als
op locatie, evenals voor de veiligheid van de bemanning is er bijkomend materiaal nodig.
Vooral de verbinding tussen het digitale platform en het schip (geeft ook de mogelijkheid om locale klassen in verbinding te brengen met scholen in België) is
belangrijk.
Er zullen mogelijk twee systemen worden geïnstalleerd:
- een Sailmail verbinding via korte golf
- een Iridium verbinding.
Een lijst met materialen en bijhorende prijzen kan u terugvinden in bijlage 1. Het
materiaal kan zowel aangekocht worden door de sponsor zelf als door de VZW
Gannet na ontvangst van het overeenkomstige bedrag.
Wij bieden: Vermelding voor de periode van de expeditie in de tabel materiaalsponsors met vermelding van het logo van de sponsor.
Het plaatsen van een link naar de eventuele eigen site van de
sponsor.

Formule 5
Projectsponsoring
In samenwerking met SOS Kinderdorpen worden een aantal educatieve projecten
opgestart op locaties binnen het geplande traject.
Voor het eerste gedeelte van de reis worden volgende plaatsen uitgekozen:
• Marokko – Agadir
• Kaapverdische eilanden
• Caraïben – Dominicaanse Republiek
Als sponsor kan u het geheel of een gedeelte van het financiële aspect op locatie
dragen. Per project wordt een bedrag van € 3 000 voorgesteld.
Wij bieden: Vermelding in de tabel der project sponsors + vermelding
• Voor de periode van de expeditie in de tabel
• Materiaalsponsors met vermelding van het logo van de
Sponsor.
• Het plaatsen van een link naar de eventuele eigen site van de
Sponsor.
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Persbericht
Gannet – sailing for education
Jan Van Gent – zeilen voor onderwijs

Wereldzeilreis
Op 26 juni 2009 vertrekt schipper Marc de Mulder met een wisselende bemanbema
ning voor een driejarige zeiltocht rond de wereld. Het jacht, de Gannet, is een
Bavaria 42 voet, sloepgetuigd zeiljacht dat werd aangepast en uitgerust voor ded
ze expeditie.
Het traject dat de Gannet zal volgen: Canarische en Kaapverdische eilanden,
oversteek Atlantische oceaan, Caraïben, Panamakanaal, Stille Oceaan, Australië,
Zuid-Azië,
Azië, Rode Zee, Middellandse Zee.

Delen van dit traject staan open voor ‘opstappers’, leden van de VZW met of
zonder zeilervaring maar met een sportieve en gemeenschapsgerichte attitude.
Basisonderwijs
De missie van deze tocht vindt zijn inspiratie in
de tweede Millenniumdoelstelling van de VN: het
bereiken van universele basiseducatie tegen
2015. Zich bewust van de kansen die een degelijdegeli
ke opleiding biedt aan het individu om te emanciemanc
peren en dromen als deze te verwezenlijken, deed
de schipper
hipper besluiten om zich op zijn tocht in te
zetten voor dat recht op basiseducatie. MobiliseMobilis
ren, informeren,
ren, noden inventariseren en helpen
waar het kan, dat is de bedoeling.
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Partners Stad Gent en SOS Kinderdorpen

Ten behoeve van het lokale lager en secundair onderwijs zal de schipper fungeren als ‘expert’ binnen het elektronisch leerplatform ‘samenlerendGent’, uitgewerkt door de Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent. Informatie uit de bezochte landen wordt uitgewisseld, vragen van leerlingen beantwoord en sociale
acties worden op touw gezet. Een satelliet- en sailmailverbinding zorgen voor de
bereikbaarheid.
Onderweg bezoekt de Gannet de Kinderdorpen op haar traject en inventariseert
ook daar de noden en helpt waar ze kan.

VZW Gannet
Ter ondersteuning van het project werd een
VZW opgericht die logistieke steun verleent en
de coördinatie op het thuisfront voor haar rekening neemt.
Email : info@gannet.be
Website : www.gannet.be

Meter en peter
De Gannet zeilt onder het meterschap van zeilkampioene mevr. Evi Van Acker en het peterschap van dhr. Rudy Coddens, schepen van
onderwijs van de stad Gent.
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vzw Gannet
Maatschappelijke zetel:
Hazelaarstraat 60
9940 Evergem
Bank 979-1496434-20
Ondernemingsnummer 895.692.456
Contact: info@gannet.be
Web: www.gannet.be

vzw GANNET Maatschappelijke zetel: Hazelaarstraat 60 – 9940 Evergem

P a g i n a | 16

