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December en januari zijn voor School Aid de drukste maanden: het schooljaar eindigt dan in Kenia en
Oeganda en het nieuwe begint. We krijgen schoolresultaten, nieuwjaarsbrieven en budgetten voor het
volgende jaar. Juli is opnieuw zo’n periode. Dan krijgen we het jaarverslag en budget van AVSI – het
boekhoudkundig jaar in Oost Afrika loopt van juli tot juni. De brieven van de AVSI kinderen zijn
onderweg. Ook van Salome kregen we het jaarverslag en budget voor het volgende academisch jaar, dat
voor universiteitsstudenten in september begint.
Salome
Twee van de studenten die Salome volgt, Edna en Dennis, hadden ons vorig jaar gevraagd of ze na het
behalen van hun universiteitsdiploma nog een supplementaire cursus mochten volgen om meer kans te
maken op de arbeidsmarkt. We hadden afgesproken dat ze dat konden doen, maar dan 50% moesten
terugbetalen van zodra ze werk hadden. Edna begint nu aan het tweede jaar, maar ondertussen vond ze
deeltijds werk, en Salome vindt dat ze haar supplementaire studies nu zelf kan betalen. Met Dennis liep
het niet zo goed af. Hij gebruikte het hem toegewezen schoolgeld niet om zich aan de universiteit in te
schrijven, en Salome schrapte hem uit het programma. Het gebeurt heel zelden dat een van onze
studenten het verkeerde pad opgaat. Salome was erg geschokt. Ik schreef Dennis een brief om hem aan
te sporen zich te herpakken. We geven hem geen nieuwe kans, maar ik hoop wel dat zijn misstap hem
ook iets leert.
Boniface beëindigde zijn studies aan de Kenya
College of Accountancy. Ik ging uit nieuwsgierigheid
op het Internet kijken en kopieerde van de
universitaire website een van de vele foto’s.
Drie studenten beginnen hun laatste jaar: Linda
begint haar vierde jaar aan de University of Nairobi,
Kevin zijn vierde jaar ‘economics and finance’ aan
de Kenyatta University, Simon begint het laatste
semester van zijn laatste jaar ‘statistics and
economics’ ook aan de Kenyatta University. Voor
deze drie studenten stuurden we zopas
4862,40 EUR op.
Zo blijft vanaf volgende zomer alleen nog Effie over, die dit jaar aan de universiteit gaat beginnen. Ze
weet nog niet wat, maar heeft interesse voor recht of communicatie.

AVSI
Het jaarverslag van AVSI is erg informatief. Ik kan het elektronisch
opsturen aan wie dat wil. Hun prioriteit in Kibera blijft kinderen de
kans te geven om naar school te gaan, maar het is interessant om
te zien hoe hun aanpak jaar na jaar meer holistisch wordt, met
aandacht voor gezonde vrijetijdsbesteding voor schoolgaande
jeugd, bescherming tegen mishandeling en geweld, psychologische
en economische begeleiding van kansarme gezinnen. Bijgaande
foto’s tonen een discussie met mensen van Kibera over geweld en
bescherming van kinderen, en een groepje jonge kinderen, zoals je
ze overal in Kibera ziet.

In juli stuurden we 5560 EUR op, het gevraagde jaarbudget voor de 25 kinderen.

Erkenning als ‘instelling die fiscaal aftrekbare giften kan ontvangen’
Dit jaar moesten we verlenging aanvragen voor de erkenning van School Aid als ‘instelling die fiscaal
aftrekbare giften kan ontvangen’. De huidige erkenning loopt tot 31 december 2013. De nieuwe
erkenning zou dan zijn voor een periode van 6 jaar vanaf 1 januari 2014. In maart hebben we ons dossier
ingediend. Op 18 juli kwam iemand van het Ministerie van Financiën de boekhouding controleren. Haar
advies zal positief zijn, maar het kan een tijdje duren voor de erkenning officieel verlengd wordt. Als we
de erkenning op 1 januari 2014 nog niet kregen, zou er een periode zijn dat School Aid voorlopig geen
erkenning heeft. We houden u op de hoogte want wie giften wil vermelden bij de belastingsaangifte,
wacht dan best tot we verwittigen dat de verlenging van de erkenning binnengekomen is. Maar tot 31
december 2013 is er geen probleem.
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