
Negen van de tien kinderen met 
een handicap in Afrika zijn  
verstoken van onderwijs. Dat is 
aap, noot, miserabel. Want elk 
kind heeft recht op leren. Zo 
vergroot je de kansen van een 
kind op de arbeidsmarkt – en 
daarmee het zicht op een zelf
standig leven. 

Het project ‘Onderwijs voor 
iedereen!’ wil het tij keren. 
Samen met Cameroon Baptist 
Convention (CBC), onze strate
gische partnerorganisatie in 
Kameroen, maken wij het 
onderwijs ook toegankelijk voor 
kinderen met een beperking.

Concrete stappen
‘Onderwijs voor iedereen!’ legt 
de lat hoog. Daar hoort ie ook, 
vinden we. Binnen drie jaar  
willen we vijftien reguliere 
scholen fysiek toegankelijk 
maken. Trappen worden  
vervangen door hellingbanen. 
Andere bouwkundige ingrepen: 

aanpassing van toiletten en 
verbreding van deuren. Uiteraard 
zorgen we ook voor hulpmid
delen, zoals blindenstokken, 
[papier voor] braille schrijf
machines en koptelefoons voor 
slechthorende kinderen. 
Inclusief onderwijs valt of staat 
met bereidwillige schooldirecties, 
leerkrachten en ouders. We 
zetten dan ook fors in op 
bewust wording. Enkele concrete 
stappen: we gaan honderdtien 
leerkrachten opleiden om ook 

kinderen met een handicap 
onderwijs te kunnen geven. Ze   
krijgen inzicht in verschillende 
soorten beperkingen en leren 
hoe je daarmee omgaat.

Ook voor ouders organiseren 
we bijeenkomsten. Zij kunnen 
sterk bijdragen aan de accep
tatie van hun kind binnen en 
buiten het gezin. Daarnaast 
voeren we gesprekken over de 
opvoeding en de scholing van 
hun kind. Naast het CBC kunnen 

we rekenen op onze twintig 
lokale partnerorganisaties in 
Kameroen. Zo werken we samen 
aan onuitwisbaar schoolbord
geluk, waar geen spons 
tegenop kan.

Angel
Hoe je met weinig middelen 
grote vooruitgang kunt boeken, 
illustreert Angel. Hij heeft een 
ernstige orthopedische afwijking. 
Zijn motoriek is niet ontwikkeld 
en hij kwijlt enorm. Op school 
werd ie apart gezet. Leraren en 
kinderen namen hem niet serieus.

Maar met hulp van het Liliane 
Fonds is – samen met een 
leraar – een strategie ontwik
keld om Angel zelf speeksel te 
laten wegvegen. Dat is gelukt. 
Hij is zelfverzekerd en slim. 
Ook is zijn beperking op school 
uitgelegd. Met succes: Angel 
hoort er nu bij.

Schoolbordgeluk  
in Kameroen 
In Kameroen ondersteunt het Liliane Fonds circa 2.600 kinderen  
met een beperking. Dankzij de hulp van het bedrijf Gaston Schul,  
en donateurs zoals u, kunnen velen van hen straks naar school.

Angel (shirt met witte mouwen) hoort er nu wel bij.

Meedoen?
Als ondernemer kijkt u graag voorbij grenzen. Wij ook. U houdt niet van 
stilzitten. Wij evenmin. Ook durven we te vermoeden dat het lot van 
kinderen u aan het hart gaat. Net zoals ons. Wij zien een match. U ook?  

Bel Yvonne Hoogveld op 073 5189420 voor informatie of een vrijblijvend 
gesprek. Mailen kan ook: yhoogveld@lilianefonds.nl. Of steun direct 
dit project via IBAN: NL08 RABO 0303 0800 00, o.v.v. ‘Onderwijs 
voor Iedereen!’.



Binnen de lijnen blijven. Dat leerde hij als 
voetballertje en latere jeugdtenniskampioen 
van Limburg. Maar het botste met zijn 
karakter. Rob Ewalds kijkt liever verder 
dan kalklijnen. Onvermijdelijk voor iemand 
die in een grensdorp bij Venlo is geboren.
Na zijn universitaire studie Economie in 
Amsterdam ging hij in het douaneexpe
diteursbedrijf van zijn vader aan de slag. 
Nu is hij directeureigenaar van het 174 
jaar oude Gaston Schul, dat in opdracht 
van klanten – verladers en transporteurs – 
de regie over de douaneformaliteiten 
inclusief de betaling van invoergelden voert. 
“We zitten met bijna twintig vestigingen in 
Nederland, België en Duitsland. Maar ook in 
Polen en Engeland zetten we voet aan wal.” 

De globalisering, EU en Brexit maken van 
het internationale goederenverkeer een 
beweeglijke branche, ziet Rob. “Digitalisering 
krijgt daarin een steeds grotere rol. We 
veranderen van documentenexpediteur  
in datamakelaar. Die vernieuwing past bij 
ons. Niet voor niets hebben we op Schiphol 
een innovatiecentrum.” Zijn liefde voor 

grensverleggend denken blijkt ook uit zijn 
betrokkenheid bij de Zijderupsroute. 
“Onze vestiging in Duisburg, de grootste 
binnenhaven van Europa, verwerkt nu 
wekelijks vijfentwintig treinen uit China. 
Dat zijn zo’n duizend containers.”

Paspoort
Sinds 2012 steunt Gaston Schul het  
Liliane Fonds. Een logische keuze, zegt 
Rob: “Beide opereren internationaal. Maar 
het is vooral de situatie van kinderen met 
een beperking die me bezighoudt. Ik ben 
zelf vader van een zoon en twee dochters. 
Ik vind het hartverscheurend om te zien 
hoe kinderen in ontwikkelingslanden soms 
letterlijk bij het grofvuil worden gezet. Dat 
kan niet, dat mag niet.”

Wat hem met name aanspreekt, zijn de 
doelmatigheid van het Liliane Fonds en de 
financiële transparantie. “Ze kunnen elke 
euro verantwoorden.” Nog een factor: het 
gezin Ewalds woont in ’sHertogenbosch, 
waar het Liliane Fonds is gevestigd. “Mijn 
vrouw heeft er als vrijwilliger gewerkt.” 
Tot slot speelt zijn eigen open blik op de 

wereld een rol. Zijn opeenvolgende pas
poorten dragen stempels van de douane  
in onder meer de EU, Indonesië, India,  
Jordanië, Marokko, VS, ZuidAfrika, de 
Nederlandse Antillen en Argentinië.

Eigen Liliane Team
Van meet af aan heeft Rob de tweehonderd
vijftig medewerkers van zijn bedrijf bij de 
samenwerking betrokken. “Ze kunnen  
vrijwillig een bedrag van een, vijf, tien euro 
of meer voor het Liliane Fonds op hun 
maandloon laten inhouden. Zo’n zestig à 
zeventig procent van onze mensen doet 
dat. Wij leggen er een substantieel bedrag 
bovenop dat overeenkomt met een meer
voudige verdubbeling.”
Op het intranet van Gaston Schul is de 
voortgang van de projecten te volgen. Ook 
heeft het bedrijf een zogenoemd Liliane 
Team: vier Nederlanders, een Duitser en 
een Belg, die Rob bij de keuzes betrekt. 
Maar in de lente van 2018 staakten de 
stemmen. Drie mensen omarmden een 
voorgesteld schoolproject ‘Onderwijs voor 
iedereen!’ in Kameroen, drie een digitali
seringsproject in India. Ook een interne 
poll leverde geen eensluidendheid op. Met 
glimlach: “Het werd 34 tegen 34 stemmen. 
Nu steunen we beide projecten. Dat is de 
uitkomst, al wijkt het af van het reguliere 
samenwerkingsverband met het Liliane 
Fonds. Maar dit is wel zo eerlijk.”

Afficheren
Niet alleen kinderen in Afrika, Azië of 
LatijnsAmerika hebben profijt van  
meerjarige samenwerking, merkt Rob op. 
“Steun aan het Liliane Fonds versterkt  
ook de onderlinge verbondenheid in ons 
bedrijf. Medewerkers zijn er blij mee. En 
met gepaste bescheidenheid: het is geen 
schande om je te afficheren als sociaal 
bewogen werkgever.”

Dit schoolgebouw is door een hellingbaan nu ook 

toegankelijk voor leerlingen die minder mobiel zijn.

Een zeecontainer  
vol betrokkenheid
Invoerheffingen, borgstellingen, Brexit-tumult. Als CEO 
van Gaston Schul kent Rob Ewalds [48] de douane wereld 
van haver tot gort. Zijn plezierigste exportproduct?  
De sociale betrokkenheid van zijn bedrijf.
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