
 
Dit schooljaar doen we een project waarbij leerlingen in Togo en Nederland met elkaar 

corresponderen in het Frans en in het Engels. Het project is een initiatief van de stichting 

Friendshifts waarvan Marieke van der Laan de contactpersoon is. Meteen vanaf het begin 

was Marieke erg enthousiast over het project en wist ze ons te overtuigen om deel te 

nemen. We vinden het een erg nuttig project want jongeren met verschillende culturele 

achtergronden leren over elkaar en elkaars leefomstandigheden. Onze leerlingen in 

Nederland ontdekten dat ze dezelfde hobby's hebben als de kinderen in Togo. Bovendien 

werd hen duidelijk dat er een groot verschil is in leefomstandigheden en verwachtingen van 

het leven. De brieven werden geschreven in het Frans en het Engels, dit was een mooie 

oefening met het schrijven in deze moderne vreemde talen. Het werkte heel motiverend om 

een brief te schrijven aan een echt persoon i.p.v. aan een fictief personage. 

 

De communicatie met Marieke van der Laan verliep vanaf het begin soepel. Marieke 

beantwoordt snel en duidelijk de vragen die we hebben. Als kick-off van het project kwam 

Marieke op school om een introductie-les te verzorgen over de stichting Friendshifts en over 

Togo. De leerlingen waren geboeid door Marieke's presentatie. Het hielp ontzettend dat 

Marieke een interactieve presentatie verzorgde met foto's, filmpjes en een quiz. De 

leerlingen gaven aan dat ze door de presentatie veel over Togo en de stichting hadden 

geleerd. Ze waren zichtbaar gemotiveerd om aan de slag te gaan met schrijven. Dit 

resulteerde in uitgebreide en verzorgde brieven waarbij de leerlingen ook creatief aan de 

slag gingen om hun product nog meer verzorgd te maken en om zo de ontvanger in Togo 

leesplezier te bezorgen.  Nadat Marieke in Togo was geweest om de brieven af te leveren, 

verzorgde ze een les over haar reis waarin ook foto's en filmpjes waren te zien waarin 

duidelijk werd gemaakt door de Togolese penvrienden hoe blij ze waren met de producten 

van de Nederlandse leerlingen. Onze leerlingen waren hier zichtbaar mee in hun nopjes. 

De leerlingen hebben ook een gift gedaan aan de jongeren in Togo. Er is vanuit de stichting 

duidelijk over gecommuniceerd zodat onze leerlingen konden zien dat hun inbreng goed 

terecht was gekomen.  

Het was erg prettig dat Marieke van der Laan alles goed had voorbereid zodat dit project ons 

weinig extra tijd en energie heeft gekost. We hopen in de toekomst meer van deze 

uitwisselingen via Friendshifts te kunnen organiseren. 

Beatrijs Brouwer (sectie Engels) en Coralie Veldman (sectie Frans) ,  

Docenten aan het Drachtster Lyceum.  


