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Moddervoetjes

Je donkerbruine ogen
staren me indringend aan
Je kleine lijfje, moddervoetjes
blijven altijd stevig staan
Hoe glad en kwetsbaar ook je
leven
je vindt je weg in de tragiek
Door je trots en grote veerkracht
Zelfs regen danst op jouw muziek
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Voetafdrukken in grijze modder
Zwarte haren, blij gezicht
Omringd door weelderig
kleurenspel
in het natuurlijk tegenlicht

Aan het eind van 2018 blikken we terug op de resultaten
van Stichting SAKO. U mag met z’n allen erg trots zijn op
wat we gezamenlijk weer voor elkaar hebben gekregen.
Het bestuur van Stichting SAKO dankt u heel hartelijk
voor uw steun het afgelopen jaar. In 2019 hopen we onze
organisaties te kunnen blijven steunen en samen met u
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ons 20-jarig jubileum te vieren. Wij wensen u gezellige
feestdagen en alle goeds voor 2019.

O n derw ijs

G e z o n d he idsz org

scholen die door
SAKO worden
ondersteund

kinderen die
onderwijs krijgen door
SAKO programma's

Geboortes

1.054	kindjes veilig geboren met
hulp van gezondheidswerkers
in SAKO programma's

63

1.890

Check-ups

Kindergarten

3

345

2.819	zwangerschapscontroles
uitgevoerd

Drop-out class

10

300

1

220

77

2.755

Pre-school

VTC
Totaal

Dorpsbezoeken

Doorverwijzingen

Andere cijfers
Ouderbijeenkomsten
School dokter

673 oudervergaderingen
2.071 kinderen op controle

Kinderen die onderwijs krijgen door SAKO
programma's

Scholen verplaatst
6	schooltjes zijn verplaatst
		naar een andere wijk of
een ander dorp
Scholen gerepareerd
Doorstroom

Geslaagd

27	schooltjes zijn
grondig gerepareerd
1.120	kinderen zijn door
gestroomd naar de
reguliere basis school
104	kinderen zijn geslaagd
voor hun middelbare
schooldiploma en 50 van
hen zijn aan het werk

VTC
8%

Kindergarten
12%

Drop-out class
11%

Pre-school
69%

111	dorpjes op het platteland
zijn regelmatig bezocht door
gezondheidswerkers
91	vrouwen zijn op tijd door
verwezen naar het ziekenhuis

