Samenvatting activiteiten VZW voor 2010
Vergaderingen van de bestuursraad
Buitengewone vergadering op 6 januari 2010 om de lopende projecten te bespreken en het budget voor
het komende werkjaar voor te bereiden.
Het boekhoudkantoor is een relatief zware uitgavenpost. De boekhouding wordt volledig overgenomen
door de penningmeester van de vzw.
We beginnen met het ontwikkelen van een website.
Algemene vergadering op 09 maart 2010 om 2009 af te sluiten.
Buitengewone vergadering 14.11.2010 om de projecten te bespreken en het budget voor 2011 voor te
bereiden.
Voor het onderhouden van de website gaan we samenwerken met leerlingen van het zesde jaar
technisch onderwijs, richting informatica. Voor de leerlingen is het een maatschappelijk relevante
opdracht, en dit kan leiden tot een duurzame samenwerking voor sponsering.
Sponsoring
Op 25 april 2010 lopen 28 deelnemers 5 km mee in de Antwerp 10 miles.
In oktober 2010 kregen we de bevestiging van het ministerie voor verlenging van de erkenning voor
kwijtschriften voor belastingsvrijstelling van giften voor de periode 2010-2013.
Kwijtschriften voor 2010: 9 kwijtschriften voor een totaal bedrag van 31.742,70 EUR.
Geldbewegingen (EUR)
De rekeningen op 31 december 2010 tonen hogere uitgaven dan de andere jaren. Maar zoals vorig jaar
gemeld is dat het gevolg van een timing effect. We hebben in 2009 voor verschillende projecten niets
betaald in december. Die betalingen zijn verschoven naar januari 2010, en we hebben dit jaar in
december 2010 wel al betalingen gedaan voor 2011.
We merken wel dat over het algemeen de kosten per kind stijgen, enerzijds omdat de school fees stijgen,
maar ook omdat meer en meer kinderen overgaan van lagere school naar middelbaar en naar hoger
onderwijs, hetgeen ook meer kost.
Inkomsten
eigen inbreng
inbreng leden vzw
Inbreng derden

Uitgaven
Schoolkosten
Bank en transferkosten

1.434,33 EUR
29.292,70 EUR
2.455,00 EUR
33.182,03 EUR

31.014,78
402,06
31.416,84
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AVSI – Kenia
De organisatie AVSI volgt begin 2010 nog 20 kinderen die School Aid sponsort in Kibera. In de bijzondere
vergadering van 6 januari beslisten we dat AVSI voortaan altijd 25 kinderen in het programma kan
houden. AVSI stelt nieuwe studenten voor telkens anderen hun studies beëindigen of afhaken.
De vier kinderen die AVSI op 22.04.2010 voorstelt zijn niet echt AIDS-wezen, maar wel kinderen in nood.
Deze evolutie lijkt OK in Nairobi, waar ouders met AIDS vlotte toegang hebben tot aangepaste
gezondheidszorg. Op 10.06.2010 stelt AVSI nog twee nieuwe kinderen voor. Het quota van 25 is nu
bereikt.
Op 06.07.2010 deed de vzw een overschrijving van 7500 EURO naar AVSI.
De uitgaven voor 2010 overstijgen het budget met 15%. Meer en meer leerlingen beginnen aan
secundair onderwijs, waardoor de kosten per kind stijgen. Ook de zes nieuwe kinderen zijn al ouder en
beginnen secundair onderwijs. Het lijkt erop dat AVSI ‘duurdere’ kinderen aan ons voorstelt nadat
andere sponsors afhaken. De vzw koos voor het begeleiden van studenten tot het einde van hun
studieloopbaan, maar we moeten opvolgen of 25 studenten in Kibera haalbaar blijft.
Zoals elk jaar ontvingen wij brieven van de kinderen in juli en december, en beantwoordden de
nieuwjaarsbrieven.
Patricia – Kenia
Patricia volgt 7 kinderen voor wie ze schoolgeld betaalt.
Zoals vaker vroegen we meer duidelijkheid bij de rapportage van de kosten, en vroegen we aan Patricia,
die al 12 jaar AIDS-medicatie neemt, om de administratie van de School Fees te delen met een andere
persoon. De rapporten blijven op de grens van het aanvaardbare, maar we beslisten de kinderen die nu
in het programma zijn verder te steunen. We weten dat onze bijdrage in ieder geval wordt gebruikt voor
de kinderen en hun gezin. We krijgen betaalbewijzen voor schoolgeld, vervoer, logement en
schoolbenodigdheden, en Patricia’s brieven doen ons vermoeden dat zij zonder onze bijdrage niet
dagelijks zouden eten.
In januari stuurden wij 200.000 KES (1.851,70 EUR), met de belofte de resterende 100.000 KES te sturen
na een duidelijk overzicht over de opgelopen kosten.
Salome – Kenia
Salome volgt 8 kinderen in Nairobi.
Zoals elk jaar kregen we in december 2009 het budget en in augusutus een bijkomend budget voor de
universitairen. De meeste van deze successvolle studenten doen nu hogere studies: twee in Kenyatta
University, twee in de University of Nairobi, drie in hogescholen: Kenya College of Accountancy, Kenya
Polytechnic en Kenya Institute of Management. Slechts Effie zit nog in de secundaire school.
Betalingen werden uitgevoerd op 8 januari 2010 (600.000 KES; 5.572,97 EUR) en 9 augustus 2010
(500.000 KES; 4.851,59 EUR).
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St Anthony Buggya primary school – Uganda
Het budget voor 2010 is gevoelig hoger dan voor 2009 omdat meer leerlingen overstapten naar
secundair onderwijs. Nu volgen 10 kinderen secundair onderwijs in Notre Dame High School, één
beëindigt beroepsonderwijs, en slechts 4 volgen nog lager onderwijs op de St Anthony primary school.
We maakten de expliciete afspraak dat telkens een jongere afstudeert, we de cyclus opnieuw beginnen
met een student in het lager onderwijs.
De nieuwe schooldirectrice startte het initiatief van brieven schrijven. We krijgen nu twee keer per jaar
brieven, opstellen of Kerstwensen, en jaarlijks een groepsfoto van de kinderen.
De betaling voor 2010 werd uitgevoerd op 20.01.2010: 7.451.000 UGX; 2710 EUR. Op 29 december werd
de betaling voor 2011 uitgevoerd: 3.650 EUR; ongeveer 9.689.000 UGX.
Josephine – Uganda
Josephine volgt twee meisjes in Masaka, een in het middelbaar en een in het laatste jaar lager onderwijs.
De betaling werd uitgevoerd op 15 januari 2010: 2.535.400 UGX, ongeveer 925 EUR.

Stephen – Uganda
Dit is een nieuw project. Het Kawojan Evangelic Orphan Support Project vraagt steun voor 80 AIDSwezen in de omgeving van Mbale in Oeganda. Wij startten met het betalen van schoolgeld voor 4
kinderen die in januari 2010 het eerste jaar secundair onderwijs aanvatten.
Uitgaven van School Aid voor 2010 waren 1.753,52 EUR. Bijdragen voor 2011 werden gestort op 29
oktober 2010 om inkopen op tijd te kunnen doen: 7.000.000 UGX; ongeveer 2.200 EUR.
Stephen vraagt meer kinderen te steunen, vooral voor vocational training. Zijn organisatie is
betrouwbaar, maar goede scholen in de streek van Mbale zijn erg duur. Met meer financiële steun kan
de vzw zijn steun aan dit goede project uitgebreid.

3

