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Samenvatting activiteiten VZW voor 2011 
 
Vergaderingen van de bestuursraad en administratie 
 
Op 9 maart 2011 was er de algemene vergadering om 2010 af te sluiten. Daarnaast hadden we 
vergaderingen van werkgroepen voor website, sponsoring en administratie van lopende zaken.   
 
In februari 2011 kregen we een uitnodiging van de Koning Boudewijnstichting om de vzw voor te stellen 
op hun website Filantropie.be.  
 
Voor het ontwerp en onderhoud van onze website werken we samen met leerlingen van het technisch 
onderwijs, richting informatica, van de Ursulinenschool in Mechelen. Sinds september nam een andere 
klas over. Ze ontwikkelden een mooi logo en werkten aan de layout en de huisstijl van de website. 
Voorlopig staat hun werk nog niet online, we hopen dat in het komende jaar te realiseren.  
    
Inkomsten en uitgaven 
 
Op 28 mei was de vzw aanwezig met een stand tijdens het schoolfeest van De Dam te Eksaarde. De vzw 
ontving een schenking uit de opbrengsten van het schoolfeest. 
 
Voor 2011 werden 6 kwijtschriften voor belastingsvrijstelling van giften uitgeschreven voor een totaal 
bedrag van 16.990 EUR. 
 
In 2011 stegen de kosten per kind opnieuw. Zowel in Kenia als in Oeganda wordt het leven voor de 
mensen alsmaar duurder. Voor de vzw betekent dat een stijging van de schoolkosten zelf, maar ook 
hogere uitgaven voor schoolmateriaal en toelagen voor wonen, eten, gebruiksvoorwerpen en vervoer.   
 
Inkomsten 

Eigen inbreng € 16.221,22 

Ontvangen giften € 3.040,00 

Ontvangen bankintresten € 27,76 

Totaal € 19.288,98 

  
Uitgaven   

Schoolkosten € 26.996,04 

 - Project AVSI € 2.500,00 

 - Project Patricia € 9.262,90 

 - Project Salomé € 8.379,76 

 - Project Buggya Primary School € 4.250,00 

 - Project Josephine € 983,97 

 - Project Stephen € 1.153,72 

 - Hasifa Namugambe € 366,38 

 - Raymond € 99,31 

Website en bankkosten € 592,86 

Totaal uitgaven € 27.588,90 
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De projecten 
 
AVSI – Kenia  
 
De organisatie AVSI volgt 25 kinderen gesponsored door School Aid in Kibera. In september ontvingen 
we hun financieel verslag voor 2010. De opvolging die AVSI aan de kinderen geeft en ook de 
communicatie met sponsors wordt elk jaar beter en professioneler. Naast de brieven en foto’s van de 
studenten krijen we nu ook een jaarlijks verslag van de sociale assistenten over elke student, en voor 
elke nieuwe student een opnameformulier dat een goed beeld geeft van wie we sponsoren.  
 
Op 26 september 2011 stuurde de vzw 2.500 EUR om de noden voor 2011 te dekken. 
 
Patricia – Kenia  
 
Patricia volgt nu nog 6 kinderen. De kosten voor 2011 waren 1.175.000 KES (€ 9.262,90). Patricia vroeg of 
we er twee nieuwe kinderen konden bijnemen, maar we gaven een negatief antwoord omdat de vzw 
niet meer kan doen met de huidige inkomsten. 
 
Alhoewel Patricia ons uitgebreide verslagen schrijft, blijft het moeilijk om van haar te verkrijgen dat ze 
ons alle informatie over de schoolprestaties van de kinderen en bewijzen van uitgaven stuurt.  
 

Salome – Kenia  
 
Salome volgt 8 studenten in Nairobi, waarvan 7 in het hoger onderwijs, universiteit of hogeschool. Twee 
van hen waren dit jaar afgestudeerd, maar vroegen of ze een bijkomend diploma mochten behalen om 
hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. We spraken af dat de vzw deze bijkomende studie 
voorschiet, maar dat zij 50% moeten terugbetalen als ze aan het werk zijn. We ontvingen van elk een 
verklaring waarin ze zich daartoe engageren.  
 
Zoals ieder jaar ontvingen we van Salome een jaarverslag in januari.  
Op  1 februari 2011 stuurde de vzw 925.000 KES (€ 8.379,76).  
 

St Anthony Buggya primary school – Uganda 
 
Mrs Wassajja, schoolhoofd van St Anthony Buggya primary school, volgt 15 kinderen, waarvan nog 4 het 
lager onderwijs in haar school volgen, de anderen gingen al over naar het secundair onderwijs. De 
afspraak is dat telkens een student afstudeert, een nieuw kind kan worden gesponsord vanaf het lager 
onderwijs. De eerste studente beëindigde dit jaar haar studies. Ze volgde een beroepsopleiding en is nu 
aan het werk in de catering business.     
 
Op 17 februari 2011 bezocht Maria-Pia Mrs Wassajja en de vier kinderen die nog school lopen in St 
Anthony Buggya primary school.  
 
Zoals elk jaar ontvingen we betaalbewijsjes en schoolresultaten aan het einde van elk trimester. Daarbij 
waren dit jaar twee keer brieven van de kinderen, die we bij het eindejaar beantwoordden.  
 
Het bedrag gevraagd voor 2011 (9.689.000 UGX - € 3.650) was al overgeschreven in december 2010. Het 
budget voor 2012 is gestegen tot 16.456.000 UGX, een stijging van 70%. We vroegen aan verscheidene 
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contactpersonen in Oeganda of zo’n stijging verantwoord is, en kregen telkens bevestiging van de 
enorme stijging van de levensduurte. Na discussie met Mrs Wassajja werd besloten voor 2012 niet meer 
alle ‘varia’ kosten voor de kinderen te betalen, maar ons te houden aan de meest essentiële 
schoolkosten. Dit bracht het bedrag terug op 13.408.750 UGX (€ 4.250), overgeschreven op 23 december 
2011.  
 
Josephine – Uganda  
 
Josephine volgt twee meisjes in Masaka, een in het middelbaar en een in het laatste jaar lager onderwijs. 
 
De betaling voor 2011 gebeurde op 28.01.2011: 3.090.000 UGX = 983,97 EUR. Voor 2012 worden de 
uitgaven op 6.004.700 UGX geschat. Dan gaat ook de jongste over naar het middelbaar onderwijs.  
 
Stephen – Uganda 
 
Stephen volgt 4 kinderen in het secundair onderwijs en, sinds dit jaar, ook 2 in het beroepsonderwijs.  
 
Op 7 februari bezocht Maria-Pia samen met Stephen de secundaire school en de organisatie die de 
beroepsopleiding organiseert.  
 
Het totale bedrag voor de 6 studenten was 3.814.000 UGX. Het budget voor 2012 was einde 2011 nog 
niet duidelijk.  
 

Bijkomende projecten in Oeganda: Hasifa en Raymond  
 
Hasifa Namugambe volgt middelbaar onderwijs aan St Mary’s Secondary School in Nkozi. Sinds de dood 
van haar ouders betaalt haar tante die studies. Maar de tante was niet bereid dit verder te zetten na de 
O-levels. Hasifa vroeg Maria-Pia of de vzw haar verdere opleiding kon betalen. Uitgaven voor 2011 
bedroegen 1.195.000 UGX (€ 366,38).  
 
Raymond Burego is 7 jaar en een goede student in het tweede leerjaar. Onlangs verloor hij zijn vader en 
zijn moeder kan de schoolkosten niet betalen. We besloten te helpen zolang het inkomen van de moeder 
onvoldoende is.  
 
02.05.2011: mail van Vivienne met het voorstel om de schoolkosten van Raymond te betalen en uitleg 
over zijn situatie. Administratie en contact verloopt vlot. We ontvingen een brief van Raymond, zijn 
goede schoolresultaten, bewijsjes voor de uitgaven en het budget voor 2012.   
 
Een nieuwe contactpersoon in Oeganda: Vivienne Laing 
 

Overschrijvingen vanuit België naar Oeganda leiden tot zeer hoge bankkosten. Om die te vermijden doen 
we een overschrijving per jaar naar een bankrekening waarop Vivienne Laing, een nieuwe 
contactpersoon, volmacht heeft. In 2011 begeleidde Vivienne de 2 nieuwe studenten Hasifa en 
Raymond. Vanaf 2012 gaat zij alle uitgaven in Oeganda centraliseren en ook het project Stephen meer 
intensief volgen. Kosten voor transport en communicatie rekent zij aan.  
 


