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leerplichtambtenaar vonden het 
goed. Maar ik zit in groep acht, dus 

ik mocht pas weg na 
de Cito-toets.’ In de 

tussentijd zamelde 
Xavier geld in voor 

het project. Hij 
haalde al meer 
dan 5000 euro 
op. Daar komt 

zeker nog meer 
bij. Xavier hoopt 

op een verdubbeling. 
‘Voor dat geld kunnen 

we de klas-

willen zo graag naar school. Zelfs 
al hebben ze één meester op 
honderd kinderen en geen 
schoolspullen.’

Xavier vertrekt 
volgende week voor 
vijf weken. Zijn 
moeder gaat mee. Dat 
hij zo lang van school 
mocht, heeft hij zelf 
geregeld. ‘Ik heb een 
werkstuk gemaakt over 
het land en over het project. 
De directeur en de 

lokalen bouwen met elektriciteit, 
wc’s en stromend water. Hopelijk 
houden we nog geld over voor 
tafels, stoelen en lesmateriaal. Ik 
ga vanaf het begin mee helpen. 
We gaan eerst, samen met de 
mensen uit het dorp, een plan 
maken, dan stenen kopen en dan 
beginnen met bouwen. Na vijf 
weken moet het eerste klaslokaal 
klaar zijn. Daarna maken mensen 
daar het af.’

Meer weten? Kijk op 
www.bouwstenen-zambia.nl 

Door Marlies Ruijter - Xavier (11)  

uit Venray vertrekt volgende week 

naar het Afrikaanse Zambia. Hij 

gaat daar helpen om een school te 

bouwen.
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Xavier heeft met zijn ouders al 
andere bijzondere reizen 
gemaakt, bijvoorbeeld naar 
Egypte en Indonesië. Daar heeft 
hij veel moois gezien, maar ook 
veel armoede. ‘Zo kwam ik op 
het idee om iets te doen voor 
kinderen die het minder goed 
hebben dan ik. Ik ben naar een 
speciaal reisbureau gegaan waar 
je een vrijwilligerswerk-reis kunt 
boeken. Ik ga helpen om echte 
klaslokalen te bouwen op een 
schooltje in het zuiden van 
Zambia. Nu zitten kinderen van 
alle leeftijden bij elkaar op de 
grond in een soort schuur. Ik vind 
dat fantastisch, want die kinderen 

Hoe gaan ze de uitzending 
romantisch maken? Stefan: 
‘Romantische muziek draaien 
natuurlijk. En we hebben al een hele 
stapel liefdesbrieven van leerlingen 
die we mogen voorlezen.’ Ruben: 
‘We gaan ook mensen interviewen, 
het nieuws voorlezen en prijzen 
verloten. Dozen vol hebben we 
staan. Allemaal zelf verzameld door 
langs de winkels te gaan.’ Inmiddels 
zijn er al 450 lootjes van één euro 
per stuk verkocht. Al het geld dat ze 
verdienen, gaat naar een goed doel: 
de sportverenigingen in Uitgeest. 

De acht radiomakers hebben 
allemaal serieus gesolliciteerd voor 
de dj-baan. Stefan: ‘Een brief alleen 
was niet genoeg, je moest echt iets 
bijzonders doen. Ik heb bijvoorbeeld 
mijn interview met een zwangere 

juf meegestuurd. Dat had ik gemaakt 
voor de school krant.’ Ruben heeft 
zelfs al wat dj-ervaring opgedaan in 
een jongerencentrum. ‘In mijn brief 
heb ik verteld wat het publiek van 
mijn optreden vond.’ En? ‘Allemaal 
heel leuk!’ Ervaren radiomakers uit 
Uitgeest gaven de acht een cursus 
en zij helpen vrijdag ook met de 
techniek. Ruben: ‘We hebben 
geleerd heel veel vragen te 
verzinnen voor een interview en 
altijd te blijven praten. Ook door 
het begin van een liedje heen.’ En 
ze hebben goed geluisterd naar hun 
grote dj-voorbeeld Edwin Evers. 
‘Hij maakt heel veel grappen 
en valt bijna nooit stil!’

Luisteren naar Radio Kornak? Dat 
kan via stream.rodney.it/osu van 
8.00 tot 20.00 uur.

Door Jacqueline Ancona - Basisschool Kornak uit Uitgeest viert 
Valentijnsdag op een heel bijzondere manier. Acht leerlingen gaan vrijdag 
twaalf uur achter elkaar live radio maken. Romantische radio. Dj’s Stefan 
en Ruben (allebei 10): ‘We hebben heel veel geoefend en straks is het echt 
écht!’
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Zo krijgen de 
kinderen nu les op de 
school waar Xavier 
naartoe gaat

De acht Kornak-dj's met zittend vooraan Stefan en Ruben
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‘Je moet blijven praten’


