Jaarverslag 2012

De projecten
AVSI – Nairobi, Kenia
De jongeren die School Aid sponserde sinds de oprichting van de VZW in 2001 verlaten één na één het
programma. Met AVSI is de afspraak nog steeds dat zij die vertrekken worden vervangen door nieuwe
kandidaten, zodat het aantal gesponsorde kinderen op 25 blijft. In 2011 waren de vier nieuwkomers
tieners die hun studies al bijna afgemaakt hadden. We vroegen om ons in het vervolg jongere kinderen
toe te wijzen, die we vanaf lagere school-leeftijd kunnen opvolgen. Het AVSI begeleidingsteam heeft met
die vraag rekening gehouden: in 2012 was de nieuwkomer een driejarig meisje.
In juli ontvingen we het jaarverslag voor 2012 met budget voor 2013. We ontvingen ook verslagen van
de sociale begeleiders over de vooruitgang die elk kind maakt, met hun schoolresultaten. Zoals elk jaar
stuurden alle studenten ons een brief in december.
Het budget voor 2012 bedroeg 4.412 EUR, maar omdat er nog een saldo was van 2011, stuurde de VZW
op 14 augustus 2.860 EUR om de noden voor 2012 te dekken. Voor 2013 voorzien we een budget van
4.400 EUR.
Patricia – Nairobi, Kenia
Bij Patricia sponserde School Aid begin 2012 vijf studenten. Emma behaalde in 2012 haar diploma. Austin
werd voor een semester geschorst omdat hij tijdens de examens met zijn telefoon betrapt werd. Wij
besloten zijn studies niet verder te betalen. De drie kinderen die we bijven sponsoren zijn Consolata aan
de universiteit, en Cyril en Pauline in het lager onderwijs.
De kosten voor 2012 waren 8.638 EUR. Uitgaven voor 2013 worden op 6.600 EUR geraamd. De som voor
het eerste trimester werd al in december 2012 overgeschreven.
Salome – Nairobi, Kenia
Salome volgt zeven studenten in Nairobi, waarvan 6 in het hoger onderwijs, universiteit of hogeschool.
Elk jaar in januari krijgen we van Salome een uitgebreid verslag, met de resultaten van elke student, de
uitgaven, en het budget voor het volgende jaar. Dit jaar vroeg Salome of School Aid een nieuwe student
kon sponsoren, maar dit is voorlopig niet mogelijk. Het verslag voor 2012 met budget voor 2013 kregen
we nog niet. Salome liet wel weten dat ze nieuws stuurt van zodra ze alles klaar heeft. Misschien zijn de
omstandigheden, met de presidentsverkiezing, moeilijker dan we van hieruit kunnen inschatten.
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Op 1 februari 2012 stuurde de vzw 13.431 EUR, wat voor de zeven de kosten voor het hele jaar dekt. De
noden voor 2013 raamden we op 13.430 EUR.
St Anthony Buggya primary school – Masaka, Uganda
Op 10 augustus is Mr Wassajja, met wie dit deel van het project begonnen is, gestorven. Zijn echtgenote,
die al enkele jaren schoolhoofd is van de St Anthony Buggya primary school, nam ook de begeleiding van
de vijftien gesponsorde kinderen over. Slechts twee van hen volgen nog het lager onderwijs in haar
school, de anderen volgen middelbaar onderwijs, de meesten in de Notre Dame High School.
Het contact met Mrs Wassajja is heel aangenaam. Email maakt dat nog vlotter. Schoolresultaten en
betaalbewijsjes krijgen we elk trimester gescand. Dit jaar werden ook de brieven van de studenten
gescand en per email in plaats van per post opgestuurd. De laatste brieven waren zelfs niet meer met de
hand maar met de computer geschreven. Oudere studenten hielpen de jongsten die nog niet de nodige
computervaardigheid hebben. In mei bezochten drie Belgische jongeren de Notre Dame High School
tijdens een vakantie in Oeganda, Over dit bezoek, en de geschenkjes die we meegaven, werd in de
volgende brieven veel verteld!
Uitgaven voor 2012 bedroegen 4.250 EUR (overgeschreven in december 2011). Het budget voor 2013
bedraagt 4.664 EUR.
Josephine – Masaka, Uganda
Josephine volgt twee meisjes in Masaka, beiden nu in het middelbaar onderwijs: Josephine beëindigde
het vijfde jaar, Victoria het eerste.
De kosten voor 2012 bedroegen 1.815 EUR, budget voor 2013 is 1.930 EUR.
Stephen – Mbale, Uganda
Begin 2012 volgde Stephen vier kinderen in het derde jaar secundair onderwijs en twee in hun tweede
en laatste jaar beroepsonderwijs.
Uitgaven voor 2012 bedroegen 3.027 EUR.
De afspraak met de contactpersonen in Oeganda was dat we alle aanvragen voor 2013 zouden krijgen in
november 2012, zodat we een gezamenlijke overschrijving konden doen in december. Stephen deed dat
niet, en we hadden al opgemerkt dat zijn opvolging het laatste jaar minder nauwgezet werd. Samen met
Vivienne, die de opvolging in Oeganda coördineert, besloten we dit deel van het project stop te zetten.
Vivienne – Nkozi, Oeganda
Overschrijvingen vanuit België naar Oeganda leiden tot zeer hoge bankkosten. Om die te vermijden doen
we één overschrijving per jaar naar een bankrekening waarop Vivienne volmacht heeft. Zij schrijft dan de
gevraagde bedragen over naar de andere contactpersonen in Oeganda.
Sinds 2011 begeleidt Vivienne zelf twee studenten: Hasifa en Raymond.
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Hasifa beëindigde in december het middelbaar onderwijs aan St Mary’s Secondary School in Nkozi en
verlaat het programma. Haar droom was verpleegkunde te studeren, maar haar schoolresultaten waren
minder goed dan verwacht en we besloten geen verdere studies betalen. Schoolkosten voor 2012
bedroegen 256 EUR. Dit is veel lager dan voor de anderen, omdat Hasifa niet op internaat is, maar bij
haar tante woont.
Raymond is een intelligent baasje, gaat graag naar school en beëindigde in december het tweede
leerjaar. Uitgaven voor 2012 bedroegen 182 EUR. De levensduurte in Oeganda blijft stijgen, en
Raymond’s moeder slaagt er niet in voldoende te verdienen om haar zoon goede maaltijden te geven en
de hoge transportkosten van en naar school te betalen. Zij verkiest dat hij op kostschool verblijft, wat in
Oeganda heel gebruikelijk is. Budget voor 2013 is op 350 EUR geraamd.
Inkomsten en uitgaven in 2012
Inkomsten
Eigen inbreng
Ontvangen giften
Ontvangen bankintresten
Totaal
Uitgaven
Schoolkosten
- Project AVSI
- Project Patricia
- Project Salomé
- Project Buggya Primary School
- Project Josephine
- Project Stephen
- Hasifa
- Raymond
Website en bankkosten
Totaal

€ 23.862,96
€ 9.160,00
€ 6,12
€ 33.029,08

€ 2.860,00
€ 11.471,43
€ 13.431,01
€ 1.907,53
€ 3.027,83
€ 256,57
€ 181,66
€ 323,94
€ 33.459,97

Begroting voor 2013
De voorziene kosten liggen iets lager dan vorig jaar, vooral omdat Patricia vorig jaar vier trimesters heeft
ingebracht en omdat Stephen wegvalt.
- Project AVSI
- Project Patricia
- Project Salomé
- Project Buggya Primary School
- Project Josephine
- Project Raymond
- Website en bankkosten
Totaal

€ 4.400,00
€ 6.600,00
€ 13.430,00
€ 5.000,00
€ 1.930,00
€ 350,00
€ 250,00
€ 31.960,00
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Administratieve ondersteuning
De algemene vergadering om 2012 af te sluiten werd gehouden op 9 maart 2013.
Website:
- Studenten van de Ursulinenschool in Mechelen gaan verder met het onderhouden van de website.
De groep van 2011-2012 ontwikkelde ons mooie logo. In september nam een nieuwe klas over. Voor
volgend jaar is het niet duidelijk of de school nog kan bijspringen omdat de leerkracht die achter
onze samenwerking stond met pensioen gaat.
Fondsenwerving:
- In 2012 startten we meer acties voor fondsenwerving dan de vorige jaren. In maart werd School Aid
voorgesteld op de mondiale dag van de Moretus school in Ekeren en in november aan de Rotary
Club van Roeselare. We ontwierpen een brochure en contacteerden actief mogelijke sponsors. Eind
2012 schreven we een eerste nieuwsbrief.
Belastingvrijstelling voor giften:
- De erkenning voor belastingvrijstelling voor giften is geldig tot einde 2013 en een verlenging, voor
zes jaar, moet aangevraagd worden.
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