
Groene School voert actie: 
Vooruit met de geit! 

 
Wat is de actie 3-daagse: 
 
Eens in de 4 jaar wordt er een grote actie voor een goed doel gehouden. In 3 actiedagen 
wordt er door de leerlingen op diverse manieren geld ingezameld voor een goed doel dat 
de leerlingen zelf uitkiezen.  
 
Op maandag 23 december hebben we dit goede doel gekozen namelijk: 
 

Geiten voor Oeganda. 

 
Maar wat gaan we doen? 
 
 
Woensdag 17 maart: Lege flessen actie 

We sparen en verzamelen lege statiegeldflessen  
(1,5 liter) 

        Deze flessen worden op woensdag ingeleverd. 
We denken, dat we tussen de 30.000 en de 60.000 lege 
flessen ophalen. 

 
Donderdag 18 maart: Workshops en klussen 

Workshops: Je bent op school aan het werk. Je maakt spullen 
(speelgoed, hapjes, tuinartikelen, enz.) die op vrijdag tijdens 
de braderie verkocht worden. 
Klussen: Je bent samen met een leerkracht en een aantal 
leerlingen op een bedrijf aan het werk. Het geld dat jullie 
verdienen is voor het goede doel. 

 
Vrijdag 19 maart:  Braderie en het schoolfeest 
    Op de Braderie verkopen we workshopspullen. 

Tijdens het schoolfeest wordt het eindbedrag bekendgemaakt! 



 
Oeganda; Geef een kind 
een toekomst, geef een 

geit! 
 

 
 

Change a life! Geef een geit!  
Veel ouders en voogden in Oeganda hebben geen geld om hun kind naar school te sturen. 
Zonder onderwijs is een kind in Oeganda kansloos. Met een geit zijn inkomsten te 
verwerven waardoor schoolgeld betaald kan worden. Zo krijgt een kind weer een 
toekomst. Dus: vooruit met die geit!! 
 

From goat to goat  
Samen met de directie van de Good Samaritan Integrated Primary School te Nasuuti in 
het Mukonodistrict in Oeganda hebben Leo en Herma Annyas met ondersteuning van het 
Lejofonds een geitenproject onder de naam " From goat to goat" opgezet. Er zijn een 
aantal drachtige melkgeiten van het Zuid-Afrikaanse ras aangeschaft. Geiten van dit ras 
zijn groter, sterker, zwaarder en leveren meer productie. Melkgeiten zijn een betrekkelijk 
onbekend fenomeen in Oeganda. De lokale geiten zijn vleesgeiten.  
De melkgeiten kunnen drie liter melk per dag produceren. Sterke, stevige melk. Elke liter 
kan met drie liter water aangelengd worden en dan is het nog steeds rijke voeding voor 
kinderen. De melkgeiten staan samen met een bok gestald op het terrein van de Good 
Samaritanschool. Kinderen en wezen van het internaat van de Good Samaritanschool 
krijgen door middel van geitenmelk aanvullende, goede voeding, belangrijk voor het 
verbeteren en instandhouden van een goede gezondheid. 
 



 
 
 
Maar er is meer... 
 
Wanneer er een geitje geboren wordt gaat deze naar een arme familie met een kind dat 
niet naar school gaat omdat het schoolgeld niet betaald kan worden. Door de geit komen 
er inkomsten. Het schoolgeld kan betaald worden. Het kind kan naar school en is niet 
langer kansloos. 
 
Elke familie die een geit geeft is verplicht het eerstgeboren geitje door te geven aan een 
nieuwe familie. Zo ontstaat er een sneeuwbaleffect aan hulp. 
 
Met behulp van het Lejofonds zijn er in totaal 15 drachtige Zuid-Afrikaanse geiten 
aangekocht en twee bokken. Door giften tijdens ons verblijf hebben we nog eens 10 lokale 
geiten kunnen aanschaffen. Zij mogen een bezoekje brengen aan de Zuid-Afrikaanse bok 
waardoor zij een "upgrade" krijgen. 
 

Rapportage 
Elke drie maanden krijgt het Lejofonds een voortgangsrapportage over het project "From 
goat to goat". In januari 2010 gaan wij, Herma en Leo Annyas, opnieuw naar Oeganda om 
met eigen ogen de ontwikkelingen van het project te zien, het project verder uit te bouwen 
en mogelijk nieuwe initiatieven te nemen. 
 
VOORUIT MET DIE GEIT! 
Een Zuid-Afrikaanse vleesgeit kost 100.000 shilling, een melkgeit van hetzelfde ras 
150.000 shilling. Een Zuid-Afrikaanse bok doet 350.000 shilling. De prijs van een lokale 
geit is 60.000 shilling. Heel veel geld voor mensen in Oeganda. 
En voor ons? Oordeel zelf. We geven de prijzen in euro's. In dezelfde volgorde is dit 35 
euro, 50 euro, 120 euro en 21 euro! 
 
Iedereen kan een geit kopen of adopteren. Een geit kan men dan zelf een naam geven.  
 

 



 



 
 
 
Millenniumdoelen: afspraken voor een betere wereld  
 
De millenniumdoelstellingen richten zich op het uitbannen van wereldwijde 
armoede. Regeringsleiders van 189 landen hebben in september 2000 de United Nations 
Millennium Declaration ondertekend. Daarmee verbinden zij zich aan het behalen van de 
doelstellingen. De millenniumdoelstellingen zijn vertaald in acht concrete doelen, die in 
2015 moeten worden behaald. De voortgang wordt gemeten ten opzichte van de situatie 
in 1990. 
 
Ons project werkt aan millenniumdoelen 1, 2 en 4 
                                                      

 
 
 

Lejofonds                                Zie www.lejofonds.nl 
 
Kamer van Koophandel nr. 37124589 
Bankrekening nr. 1201.85.709 t.n.v.Lejofonds  
Gelden voor het Lejofonds worden volledig aangewend voor ontwikkelingsaktiviteiten. 
Reis-, verblijf- en organisatiekosten komen volledig voor rekening van Herma en Leo 
Annyas. 
 

   
 
Per 1 januari 2009 heeft de Belastingdienst het Lejofonds aangemerkt als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI).  Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting aftrekken. 


