Mijn naam is Amra Dorjbayar. Ik ben 23 jaar en ik studeer sociologie aan de Universiteit
Antwerpen. Ik ben een nieuw bekeerde Christen. In mijn vrije tijd help ik kansarme- en
migrantenkinderen in de “School Van Vrede”. School Van Vrede is een initiatief van de
jongeren van Sant’Egidio waarin ze kinderen van kansarme gezinnen helpen met hun
huiswerk en met specifieke problemen die de kinderen hebben met bepaalde schoolvakken.
De kinderen van de School Van Vrede zijn van zeer diverse etniën, culturen en religies.
Daarom leggen we de nadruk op het belang van het samenleven en leren we hen bevriend
worden met elkaar ondanks alle verschillen. Op deze manier willen we meebouwen aan een
meer harmonieuze samenleving.
In Antwerpen bestaan er vier Scholen Van Vrede in verschillende “probleemwijken” van
Antwerpen (Linkeroever, Stuivenberg, Kiel en Luchtbal). De School Van Vrede waar ik actief
ben, bevindt zich in de wijk Stuivenberg. Elke zaterdagmorgen vertrek ik om 10u om de
kinderen thuis op te halen. Daar kiezen we zeer bewust voor. Door de kinderen thuis op te
halen willen we hen laten zien dat ze gewild zijn en dat we hen graag zien. Dit is ook een
ideale gelegenheid om contact te leggen met de families en om de thuissituaties van de
kinderen beter te begrijpen. Zo kunnen we hen beter helpen met de specifieke noden die ze
hebben.
Na het ophalen van de kinderen brengen wij hen samen in het lokaal van de School Van
Vrede. Het eerste anderhalf uur worden de kinderen individueel geholpen door onze
jongeren en wordt er huiswerk gemaakt. Daarna verzamelen we in een kring en wordt er
gespeeld, gezongen en gelachen. We spreken ook samen over gebeurtenissen in de
actualiteit en andere onderwerpen die belangrijk zijn voor onze samenleving.
Er wordt vaak gezegd dat kinderen de toekomst zijn. Dat is waar, maar men heeft vaak de
neiging om kansarme kinderen te vergeten of te negeren. Maar juist door aan deze kinderen
te leren hoe ze met elkaar kunnen samenleven en hoe ze met elkaar oprecht bevriend
kunnen worden, bouwen we aan de samenleving van de toekomst.
Voor mij is de School Van Vrede een droom. De droom voor een samenleving waar
solidariteit is, waar jong of oud, zwart of blank, rijk of arm, christen of moslim allemaal
samen kunnen leven in broederlijkheid. Deze woorden lijken een beetje cliché, maar als jij
eens in de School Van Vrede komt, zul je zien dat het effectief waar is.
Ik help in de School Van Vrede al sinds mijn 16 jaar en na 7 jaar doe ik het nog steeds zeer
graag. Ook mijn bekering tot het Christendom heeft sterk te maken met wat ik heb ervaren
en wat ik geleerd heb in de School Van Vrede. Ik heb het geloof gevonden door deze
kansarme kinderen te helpen. Eén van mijn favoriete citaten uit de Bijbel komt van het
Evangelie volgens Matteüs: “wat jij voor de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb jij
voor mij gedaan”. Wat dit vers voor mij betekent is dat alles wat ik doe voor de armen en
voor mijn naasten doe ik ook voor God. Méér nog, de vraag om hulp van de armen is een
uitnodiging van de Heer zelf!

Het belangrijkste wat ik geleerd heb is dat men door het geloof en door het engagement
voor de armen echt oprecht gelukkig kan worden. Het ware geluk is een waardevolle schat
dat velen zoeken, maar weinigen vinden het. Maar ik kan vandaag in alle eerlijkheid en
nederigheid zeggen dat ik oprecht gelukkig ben en dat het komt door mijn geloof in God en
door mijn engagement voor de armen.

