
STICHTING FRIENDSHIFTS OP HET JORDAN MONTESSORI LYCEUM UTRECHT 

Al in oktober, november 2020 kregen we via een collega contact met Marieke van der Laan 

van Stichting Friendshifts . Zij heeft in een Zoomvergadering ons (de sectie Frans)  een korte 

presentatie gegeven over waar Friendshifts zich mee bezig houdt en hoe wij konden 

bijdragen. We vonden de doelstelling om kinderen (6 t/m 18 jaar) uit verschillende landen en 

culturen met elkaar in contact te laten komen met als thema: nadenken over je toekomst, 

heel nuttig en bijzonder. De Westerse kinderen staan daar onbevangener in, omdat zij 

daadwerkelijk meer mogelijkheden hebben. De kinderen uit minder bevoorrechte landen 

krijgen hierdoor ideeën en durven te dromen. De Westerse kinderen worden er weer van 

bewust dat niet zomaar alles kan als je in een relatief ‘arm’ land woont. Prachtig om aan zo’n 

project mee te werken! 

 

We besloten in het laatste kwartaal (pensum 4) in de 6 klassen 3 H/V en de 2 klassen 4V, ons 

bezig te gaan houden met de correspondentie met een middelbare school in de vijfde stad 

van het West-Afrikaanse land Togo, waar ze naast hun eigen taal, voornamelijk Frans 

spreken. De leerlingen van de middelbare school in Kpalimé hadden al brieven geschreven 

en die aan Marieke van Friendshifts meegegeven toen zij daar in februari 2021 op bezoek 

was. 

Onze taak was onze leerlingen een brief terug te laten schrijven. 

 

Marieke is in alle acht klassen geweest en heeft er een zeer inspirerende les gegeven over 

het land, de school, de Stichting gelardeerd met veel foto’s en filmpjes, op basis van een 

goede PowerPoint presentatie. Na afloop deelde Marieke de brieven uit. De leerlingen 

vonden het fantastisch. Ze hadden enorm veel vragen en konden niet wachten om te 

beginnen aan hun brieven voor de Togolees van wie zij een brief hadden gekregen.  

Dat het in briefvorm gaat en niet via de mail, komt eenvoudigweg door het feit dat de school 

geen laptops bezit en dat de Togolese leerlingen die thuis zelf ook niet hebben. Veel van 

onze leerlingen kozen er zelf voor om terug te schrijven met de hand (ze hadden immers ook 

hand geschreven brieven gekregen uit Togo) en stuurden ook mooie tekeningen mee.  

Ze hebben ook vreselijk hun best gedaan het in correct Frans te schrijven. Iets dat wij als 

docenten Frans belangrijk vonden voor het leerproces. Ik denk zelfs dat veel leerlingen die in 

de 3e klas die in 4V voor Frans of Duits moesten kiezen, Frans hebben gekozen vanwege dit 

project. Het was zeer motiverend voor ze, niet alleen in taalkundig opzicht. Het is heel 

verrijkend een inkijk te krijgen in de cultuur en de mogelijkheden van iemand anders van 

jouw leeftijd: daar kunnen tieners echt wat mee en dat merkte je! 

Het was fantastisch dit project te doen, juist in Corona-tijd waarin al zo weinig kon.  

 

Verder heeft de school besloten het geld dat verdiend zal worden bij de jaarlijks 

terugkerende Kerstmarkt, georganiseerd door alle tweede klassen, aan Stichting Friendshifts 

zal worden gedoneerd. 

 

In oktober gaat Marieke met de brieven mee terug naar Togo. We zijn heel benieuwd wat de 

Togolese leerlingen van de brieven vinden…. 



 


