
 

Als hoofd van Trillium International School (ten westen van Parijs), ben ik verantwoordelijk voor het 

onderwijsprogramma van onze school. Wij voelden de behoefte om een goed doel te steunen wat 

tegelijkertijd ook een leerervaring voor alle betrokken kinderen. Sinds schooljaar 2019 /2020, 

werken we samen met Friendshifts, een organisatie die zich inzet om kinderen uit verschillende 

delen van de wereld van elkaar te laten leren door contacten.  

Onze school communiceert met kinderen die in een weeshuis in Kpalimé in Togo wonen. We hebben 

meerdere uitwisselingen gehad door kunstprojecten, brieven, kaarten, foto’s en video’s. We hebben 

ook een ‘Togo-tas’ gebruikt met daarin spullen die in het dagelijkse leven in Togo worden gebruikt. 

Zo begrijpen konden we het dagelijks leven van de kinderen in Togo beter begrijpen. Marieke van 

der Laan (oprichtster van Friendshifts) heeft meerdere lessen gegeven aan verschillende klassen op 

onze school. De lessen waren interactief, relevant voor de leeftijdsgroep en met veel audiovisueel 

materiaal en activiteiten.  

Als school hebben we taarten gebakken voor het goede doel en een veiling van kunstwerken van 

kinderen georganiseerd, om fondsen voor het weeshuis in Togo te werven.  

De uitwisselingen bieden onze school waardevolle mogelijkheden om andere culturen, tradities, 

gewoontes en geloven te onderzoeken. Deze verschillende perspectieven op samenlevingen 

vergroot ons wereldbeeld en leert ons begrip en tolerantie. Tegelijkertijd hebben we plezier in het 

communiceren met kinderen van onze eigen leeftijd en dragen we bij aan een betere toekomst voor 

hen.  

We hebben heel regelmatig contact met Marieke en het is prachtig en motiverend om via haar 

video’s, foto’s en nieuwsbrieven te zien hoe onze bijdragen een verschil maken in het leven van 

kinderen in Togo.  

Als hoofdonderwijzer kan ik iedere school samenwerking met Friendshifts van harte aanbevelen. Ze 

hebben bewezen een betrouwbare en gedegen partner te zijn. Hun activiteiten zijn waardevol voor 

onze leerlingen alsook voor kansarme kinderen op andere plaatsen in de wereld. Als u vragen heft 

met betrekking tot onze ervaringen met Friendshifts kunt u altijd contact met mij opnemen (in het 

Nederlands, Engels of Frans). 

Simone Pouwels.   

simone.pouwels@trilliuminternationalschool.com 


