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In deze nieuwsbrief geen nieuws over de studenten. Met hen gaat alles zoals altijd: ze studeren,
wij krijgen brieven, foto’s, rapporten en verslagen. Of Raymond echt studeert is natuurlijk de
vraag, maar ook dat is geen nieuws. Het succes van het ogenblik zijn de Oegandese
universitairen, waarover ik het had in de vorige nieuwsbrief.
Met Patricia, die in Nairobi drie studenten volgt (haar dochter Consolata en twee kinderen die
ze adopteerde na het overlijden van hun ouders), gaat het niet zo goed. In 1997 werd
vastgesteld dat ze Hiv-positief was. Sindsdien had ze veel gezondheidsproblemen, maar nu
schrijft ze dat ze serieuze hartklachten heeft. Consolata wordt contactpersoon als Patricia het
niet meer kan.
Wij waren veel bezig met administratie de laatste tijd.
Ten eerste is er de website. Die wordt onderhouden door leerlingen van de Ursulinenschool in
Mechelen. Laatstejaarsstudenten van verscheidene klassen organiseren projecten als een soort
‘mini-ondernemingen’. De enen verkopen speciale thee, de anderen maken en verkopen
kaarsen of sleutelhangers, enz. Ze moeten alles organiseren als in een echt bedrijf. BI-More is
een bedrijf dat websites maakt. Het is een project van de studenten Boekhouden-Informatica.
De meeste bedrijfjes gaan niet veel verder dan school, vrienden en familie. In die zin is School
Aid voor het BI-More team toch iets speciaals: zij doen ‘echt’ werk, en bovendien voor het
goede doel. Vorig schooljaar, 2017-2018, had een nieuwe leerkracht de lessen informatica
overgenomen, wat ik niet wist. Gewoonlijk neem ik contact op in het begin van het schooljaar,
maar net dit jaar vond ik het een goed idee om op hun reactie te wachten. Ik vond dat het een
deel van leren wat een bedrijf is dat zij hun klanten zelf zouden contacteren. Toen ik ten slotte
toch contact opnam, was het schooljaar al te ver gevorderd om dat jaar nog iets te doen. In het
begin van het nieuwe schooljaar 2018-2019 nam ik de draad weer op. De vorige leerkracht gaf
de nodige informatie door aan haar opvolger, ik kreeg bericht van de nieuwe leerkracht en
verwacht binnenkort uitgenodigd te worden om School Aid aan de nieuwe klas voor te stellen.

Ten tweede is er de hernieuwing van de ‘erkenning als instelling voor hulpverlening aan
ontwikkelingslanden die fiscaal aftrekbare giften kan ontvangen’. De huidige erkenning loopt
nog tot december 2019, maar de verlenging moet een jaar vooraf worden aangevraagd. Ons
dossier is nu ongeveer klaar en wordt binnenkort ingediend. De verlenging zou dan lopen van
2020 tot 2026.
Ten derde registreerden we School Aid, op aanraden van een sympathisant, als goed doel voor
‘de Warmste Week 2018’, de Music For Life actie van Studio Brussel. Dat wil zeggen dat
iedereen vóór het einde van het jaar een actie kan organiseren voor School Aid.
Tenslotte herorganiseerde ik onze AVSI informatie. Voor alle 91 kinderen maakte ik individuele
dossiertjes van hun opname tot hun exit. Voor sommigen zijn dat maar enkele blaadjes, maar
voor anderen is dat een heel boek. Ideale documentatie om School Aid voor te stellen aan wie
een actie wil organiseren, of wie gewoon eens de School Aid informatie zou willen inkijken. Voor
wie dat graag wil, zijn wij altijd bereid om langs te komen voor een presentatie of een informele
babbel.
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