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De projecten 
 
In 2013 sponsorde School Aid de studies van 51 kinderen, begeleid door zes contactpersonen en 
organisaties:  
- AVSI, Nairobi: 25 kinderen in Kibera 
- Patricia, Nairobi: 3 kinderen, Consolata aan de universiteit, Cyril en Pauline in het lager onderwijs 
- Salome, Nairobi: 6 studenten, 5 in hoger en 1 in het middelbaar onderwijs 
- St Anthony Buggya Primary School, Masaka: 14 kinderen waarvan 2 in het lager onderwijs 
- Josephine, Masaka: 2 meisjes in het middelbaar onderwijs 
- Vivienne, Nkozi: 1 jongen, Raymond, in het lager onderwijs.  
 
AVSI, Nairobi, Kenia 
Zoals ieder jaar kregen we brieven en foto’s van de kinderen in het begin van het jaar en een 
activiteitenverslag met budget voor 2013 in juli. 
Twee jongens van 7 jaar, Elvis en Moses, kwamen erbij in januari 2013 ter vervaning van Collins en Habib 
die hun studies beëindigd hadden in december 2012. Eind 2013 beëindigde Lilian Nafula het middelbaar 
onderwijs. Zij gaat voorlopig helpen in het kapsalon van haar moeder om haar oudere broer de 
gelegenheid te geven een cursus schoonheidsspecialist te volgen. Ook Stephen, een van onze allerbeste 
studenten, beëindigde het middelbaar onderwijs en wij volgen op of hij een staatsbeurs krijgt voor een 
universiteitsopleiding. Dan voorzien wij een toelage voor transport en dagelijkse uitgaven. Anders neemt 
School Aid de volledige kosten van zijn universiteitsopleiding op zich.  
    
In juli voerden we de overschrijving uit van 5560 Euro voor de uitgaven voorzien voor 2013. 
Het budget voor 2014 ramen we op 5.300 Euro, maar als Stephen geen beurs krijgt komt daar 2000 Euro 
bij.   
 
Patricia, Nairobi, Kenia 
Bij Patricia blijven nog drie kinderen over. Consolata begon in augustus haar laatste jaar aan de Daystar 
University in Nairobi, waar ze communicatie studeert. Pauline heeft nog één jaar lager onderwijs te 
doen, waarna ze een beroepsopleiding zou beginnen. Cyril deed het goed, zoals altijd, in de vijfde klas.   
 
De kosten voor 2013 bedroegen 6835,8 Euro die we zoals elk jaar via 3 overschrijvingen stortten. De 
overschrijving voor het eerste trimester werd uitgevoerd in december 2012. 

27.12.2012 2.725,96 EUR 1ste trimester 2013 
15.05.2013 2.023,09 EUR 2de trimester 2013 
16.09.2013 2.086,75 EUR 3de trimester 2013 

 
Het budget voor 2014 is geraamd op 4684 Euro. De overschrijving voor eerste trimester van 2014 
(2236,89 Euro) werd uitgevoerd in december 2013.   



Salome, Nairobi, Kenia  
Drie van de universiteitsstudenten die Salome volgt, begonnen in augustus 2013 hun laatste jaar: Linda 
het vierde jaar ‘Bachelor of commerce’ aan de University of Nairobi, Kevin het vierde jaar ‘Economics 
and finance’ aan de Kenyatta University, Simon begon zijn laatste semester ‘Statistics and economics’ 
ook aan de Kenyatta University.  
Edna en Dennis, die twee jaar supplementaire studies ondernamen na hun universiteitsdiploma, 
verlieten het programma in augustus. Edna (University of Nairobi - Bachelor of Commerce) werkt 
deeltijds en kan haar laatste jaar zelf betalen. Dennis (Kenya Technical Teachers College - BSc in Public 
Health) gebruikte het hem toegewezen schoolgeld niet voor zijn inschrijving aan de universiteit en werd 
uit het programma geschrapt. 
Effie beëindigde het middelbaar onderwijs en zou rechten willen studeren. Er waren problemen met het 
invullen van de inschrijvingsformulieren en ze gaat zich volgend jaar inschrijven. 
 
Voor de drie laatstejaarsstudenten stuurden we in juli 4862,40 Euro.  
In 2014 gaat Effie de enige studente zijn. We kregen nog geen budget maar voorzien 2000 Euro.   
 
We vroegen Salome of de afgestudeerde studenten ook werk vinden. Alle ex-studenten met wie ze nog 
contact heeft, vonden een job in de lijn van hun studies. Dat is toch een goed resultaat in een land waar 
werk vinden niet gemakkelijk is.    
 
St Anthony Buggya primary school, Masaka, Oeganda 
De afspraak met Mrs Wassajja was zoals die met AVSI: telkens een van de 15 jongeren afstudeert, mag er 
een nieuwe bijkomen in het lager onderwijs. Maar Mrs Wassajja wordt ouder, en het is niet duidelijk wie 
de opvolging van de studenten zou kunnen overnemen. Daarom lijkt het beter er geen nieuwe kinderen  
meer bij te nemen. Nu zijn er nog 14. 
 
Christine is de eerste van de groep die haar middelbaar onderwijs afmaakte en in aanmerking komt voor 
hogere studies. We spraken met Mrs Wassajja af dat we universiteitstudies kunnen voorzien voor de drie 
beste studenten van de groep en een kortere professionele opleiding voor de anderen. Christine gaat in 
2014 een secretariaatsopleiding volgen. 
 
De kosten voor 2013 bedroegen 4412,57 Euro. 
Voor 2014 voorzagen we 4552 Euro. Het budget voor St Anthony Buggya gaat nu enkele jaren stijgen 
omdat elk jaar meer studenten hogere studies gaan beginnen. In 2014 beëindigt Veronica het 
middelbaar, in 2015 zijn dat Ibrahim, Molly, Margaret en Edrine, en zo verder.  
 
Josephine, Masaka, Oeganda  
Ook Josephine Justine beëindigde het middelbaar onderwijs en koos voor een opleiding secretariaat. 
Haar zus Victoria blijft in de St Joseph Secondary School Naggalama, waar ze haar tweede jaar afmaakte.  
 
Schoolkosten voor 2013 bedroegen 1712,50 Euro. We vernamen nog niet wat de secretariaatsopleiding 
gaat kosten, maar voor de twee meisjes samen raamden we het budget voor 2014 op 2500 Euro.   
 
Vivienne, Nkozi, Oeganda  
Raymond, de jongen opgevolgd door Vivienne,  is intern in de St Francis Junior School Buddo waar hij het 
derde leerjaar volgde.  
 
Schoolkosten voor 2013 bedroegen 434,78 Euro. Het budget voor 2014 is geraamd op 500 Euro. 



 
Overzicht van inkomsten en uitgaven in 2013 
 
Inkomsten 2013:  

- Eigen inbreng 19.832,00 
- Ontvangen giften 10.789,69 
- Ontvangen bankintresten 24,87 
Totaal:      € 30.646,56 

 
Uitgaven 2013:  

- Projecten: 23.328,98 
o AVSI 5.560,00 
o Patricia 6.346,73 
o Salome 4.862,40 
o St Anthony Buggya  4.412,57 
o Josephine 1.712,50 
o Raymond 434,78 

- Bankkosten 337,55 
Totaal:      € 23.666,53 

 
Begroting voor 2014 
 
- AVSI    € 5.300,00 + € 2000 als Stephen geen beurs krijgt  
- Patricia   € 4.684,00 
- Salomé   € 2.000,00 
- St Anthony Buggya  € 4.552,00 
- Josephine   € 2.500,00 
- Raymond   €    500,00 
- Website en bankkosten        €    400,00 
Totaal:    € 19.936,00 
    
    
  



Administratieve ondersteuning 
 
De algemene vergadering om 2013 af te sluiten werd gehouden op 17 maart 2014.   
 
Veranderingen Raad van Bestuur:  
- Lieve Vanackere en Siska Waelkens, die bestuurslid waren vanaf de start van School Aid in 2001, 

werden op 1 november vervangen door Daisy Verheyden en Maarten Waelkens.  Lieve was 
penningmeester en wordt opgevolgd door Maarten, die School Aid ook goed kent. Hij werkte in 2007 
mee aan het voorbereiden van het dossier voor ‘erkenning als instelling die fiscaal aftrekbare giften 
kan ontvangen’. Siska was secretaris en wordt vervangen door Daisy. Daisy werd lid van School Aid in 
2004. Zij geeft les aan de Ursulinenschool in Mechelen.  
De wijzigingen werden gepubliceerd in het Staatsblad van 07.10.2013.  

 
Website: 
- De Ursulinenschool Mechelen gaat verder met het onderhouden van de website. Het Bi-More team 

van 2013-14 zette de website in een nieuwe kleedje.  
- De domeinnaam www.schoolaid.be is opnieuw in gebruik.   
 
Fondsenwerving: 
- De erkenning voor belastingvrijstelling voor giften werd verlengd tot eind 2019.  
- Dit jaar startten we een nieuwe manier van sponsoren. Wie dat wil kan rechtstreeks een bepaald 

kind sponsoren doorheen hun schoolloopbaan. Elk jaar delen wij mee wat de studies voor dit kind 
kostten en sturen brieven, schoolresultaten en alle andere informatie door. Zo worden sinds 2013 
Leonora en Elvis gesponsord, twee kinderen opgevolgd door AVSI in Nairobi.      

- De leerlingenraad van het Sint-Albertuscollege in Haasrode organiseerden dit jaar een actie voor 
School Aid. Zij deden dit in het kader van de Studio-Brusselactie "Music For Life".  

- In 2013 schreven we 3 nieuwsbrieven. 
 
 
 
 
 
 

http://www.schoolaid.be/

