Activiteiten 2020

Onderstaand vindt u een korte samenvatting van de activiteiten in het verslagjaar, onderverdeeld
naar Uitvoering projecten en Voorlichting en Fondsenwerving.
Uitvoering projecten
Congo
Zoals reeds vermeld onder het hoofdstuk “Ontwikkelingen in 2020” moest opnieuw een
herstelproject worden gestart als gevolg van de schade aan de schoolgebouwen en het
gemeenschapscentrum. Ondanks de reeds vooraf getroffen beschermingsmaatregelen zoals de bouw
van een beschermingswal om het gebouwencomplex was de schade aan de gebouwen aanzienlijk.
Dankzij de beschermingswal is de waterschade aan klaslokalen redelijk beperkt gebleven maar het
gemeenschapsgebouw was vooral zwaar getroffen.
Deze ontwikkelingen, met daarbij de Coronaproblematiek waardoor scholen lange tijd waren
gesloten, hebben onze reguliere ondersteuning voor aanschaf en vervanging van lesmaterialen
opgeschort.
Wel werd in samenwerking met Wilde Ganzen een speciaal Coronaproject gefinancierd. Door ons
werden fondsen ter beschikking gesteld voor de aanschaf van beschermingsmaterialen zowel voor de
school als voor de gezondheidskliniek in Kiliba. In totaal werd aan onze Congolese partner voor dit
project een bedrag overgemaakt van € 6.042, waarvan 50% door Wilde Ganzen en 50% door onze
stichting.
Ook hebben we de jaarlijkse Kerstmaaltijd voor leerlingen en leraren weer financieel mogelijk
gemaakt.
India
De voorgenomen uitbreiding van het Educatieproject Dalitmeisjes is beperkt gebleven als gevolg
van de Corona-pandemie. De basisgroep, Grade 9 en 10, is iets kleiner dan voorgaande jaren. Ook
zijn er slechts 2 nieuwe aanmeldingen voor de opleiding verpleegkunde i.p.v. de oorspronkelijk
geplande 4 nieuwe aanmeldingen.
Voorlichting en fondsenwerving
Fondsenwerving in het verslagjaar heeft uitsluitend plaatsgevonden via directe benadering van een
aantal bestaande en nieuwe donateurs. De gebruikelijke voorlichtingsbijeenkomsten op scholen met
daaraan een fondsenwervingsactie gekoppeld hebben niet kunnen plaatsvinden vanwege de Coronabeperkingen.
Daarnaast werd via berichtgeving in lokale media publiciteit gegeven aan de moeizame voortgang
van onze projecten in India en Congo als gevolg van de Coronapandemie. Met onze dank aan de
projectpartners die, ondanks alle beperkingen, de voortgang van de projecten mede hebben
gewaarborgd.

