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Seliba Sa Boithuto
Seliba Sa Boithuto (Bron van Zelfstudie) is een centrum voor zelfstudie dat jongeren in Lesotho in
staat stelt om aan hun opleiding te werken, ook als ze geen geld hebben voor dure studies.

Goed onderwijs is dé sleutel tot een duurzame toekomst maar financieel niet bereikbaar voor het
merendeel van de bevolking in Lesotho. Dit centrum biedt een betaalbare oplossing waar goed
gebruik van wordt gemaakt door jonge mensen die hun kansen op een beter bestaan willen
vergroten.

Het centrum is 25 jaar geleden opgericht door Nederlander Gerard Mathot die bijna 50 jaar in
Lesotho woont. Seliba Sa Boithuto wordt vanuit Nederland ondersteund via de gelijknamige
stichting: een vrijwilligersproject door familie en vrienden van de oprichter.

Natalie Mathot <nataliemathot@gmail.com>
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We hebben een filmpje gemaakt om het werk van Selina Sa Boithuto te promoten. In
deze korte video vertelt Gerard Mathot vertelt over het zelfstudiecentrum in Lesotho.
U kunt ons helpen door deze film met anderen te delen. Steun Seliba Sa Boithuto!

https://us19.mailchimp.com/mctx/click?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhDMjRQv9Cys&xid=9b8b41bdc4&uid=106695678&pool=&subject=
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Selina mag een nieuwe hal gaan bouwen 
Seliba Sa Boithuto (SSB) mag een nieuwe hal gaan bouwen. Er wordt namelijk veel gebruik gemaakt
van het zelfstudiecentrum. Niet alleen is er meer ruimte nodig, in de nieuwe hal kunnen studenten
aan verschillende vaardigheden werken, zoals:

wetenschappelijke experimenten
praktische vaardigheden zoals naaien en breien
kunst, zoals tekenen en schilderen
debatteren
zingen in een koor
sport en indoor spellen zoals schaken en tafeltennis

De bouw van de hal wordt gefinancierd door het Cor van Haasteren Fonds én Wilde Ganzen. De
nieuwe Cor van Haasteren Hall wordt gebouwd door Twentieth Construction, die ook het Leuna
Lechesa gebouw hebben gebouwd. Het contract is eind augustus getekend. Onze stichting wil graag
helpen door geld in te zamelen voor de inrichting van de hal. Helpt u mee?
 

Verder nieuws
De organisatie Development for Peace Education (DPE) heeft het initiatief genomen om bibliotheken
door heel Lesotho te openen. DPE heeft Seliba Sa Boithuto benaderd voor gesprekken om te kijken
hoe de SSB-filosofie in dit initiatief kan worden opgenomen.

Seliba Sa Boithuto heeft het voornemen om een Alumnivereniging op te richten zodat oud-studenten
kunnen helpen met:

Het motiveren van studenten/bezoeker
Het aanmoedigen van studenten om meer focus op hun studie te leggen en ze, waar nodig, te
helpen
Een rol spelen in de ontwikkeling van SSB als een gemeenschap 

25 jaar
Al 25 jaar biedt Seliba Sa Boithuto, Bron van Zelfstudie, jongeren en volwassenen in Lesotho de mogelijkheid om
zelf te studeren en zo aan hun vervolgopleiding te kunnen werken. In een arm land als Lesotho is een
vervolgopleiding (na de basisschool) vaak niet te betalen.

Bij Seliba Sa Boithuto krijgen leerlingen, tegen een kleine eigen bijdrage, de beschikking over boeken, computers
en de ondersteuning van docenten, zodat zij toch een diploma kunnen halen. Vanzelfsprekend maakt SSB een
uitzondering voor de leerlingen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Iedereen moet toegang tot onderwijs
kunnen hebben.
Al 25 jaar staat het centrum dus midden in de samenleving en voorziet het in een belangrijke behoefte. Op naar de
volgende 25!

Steun Seliba Sa Boithuto
 
Dankzij het succes van Seliba Sa Boithuto is uitbreiding van het centrum nodig. In 2019 kan, dankzij
het Cor van Haasteren Fonds en Wilde Ganzen, een nieuwe hal gebouwd gaan worden, in aanvulling
op het bestaande gebouw. Wij willen vanuit Nederland meehelpen door geld in te zamelen voor het
interieur voor deze nieuwe hal. Helpt u mee?

Doneer op rekeningnummer NL83 INGB 0006849927 t.n.v. Stichting Seliba Sa Boithuto
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Of doneer nu direct met Ideal (via beveiligde link van Stichting Mollie Payments):
>>> Klik hier: 

.

Schenken met belastingvoordeel
Wist u dat de stichting SSB een ANBI-status heeft? Giften zijn dus aftrekbaar van de belasting. Als u
toezegt om ons voor langere tijd te steunen, kunt u dit doen met belastingvoordeel.
>>> Klik hier voor informatie
.

Spread the word!
Kent u iemand die misschien nog niet van Seliba Sa Boithuto heeft gehoord, maar wel geïnteresseerd
zou zijn in het werk van het centrum voor zelfstudie, stuur deze nieuwsbrief dan alstublieft door.
Spread the word!

Bestuur Stichting Seliba Sa Boithuto:
Mijke van Rijn, Natalie Mathot, Josselien Janssens
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