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ONDERWIJS IN TIJDEN VAN CORONA
De coronapandemie verstoorde het onderwijs in Kenia en Oeganda veel meer dan bij ons. In beide
landen werden alle onderwijsinstellingen gesloten op 18 maart. Na een of twee maanden volledige
lockdown begonnen sommige middelbare scholen en universiteiten afstandsonderwijs te
organiseren. Dat betekende voor vele ouders – en ook voor School Aid – uitgaven voor
internetaansluiting, individueel of in internetcafés, eventueel uitgaven voor computers en
smartphones. Maar veel leerlingen en studenten in beide landen hadden geen toegang tot
afstandsonderwijs, veel leraren wisten ook niet hoe dat te doen. Het gevolg is dat in de meeste
gevallen, afstandsonderwijs niet meer was dan een dure bezigheidstherapie voor wie het zich kond
veroorloven.
In Kenia werd daarom besloten de verloren trimesters in de volgende jaren in te halen. In 2021 gaan
er vier trimesters zijn in plaats van drie: trimester 2 en 3 van 2020, dan trimester 1 en 2 van 2021,
met kortere vakanties tussen de trimesters. 2022 heeft dan ook 4 trimesters, en 2023 wordt terug
normaal.
Leerlingen van het laatste jaar middelbaar mochten al terug naar school in oktober 2020. Zij werkten
dus 2 trimesters af in 2020, en beginnen in januari 2021 met het derde trimester van 2020. Zo gaan
ze hun middelbare studies afgewerkt hebben in mei, op tijd om in augustus hogere studies te
beginnen, want het academisch jaar voor hogere studies loopt van augustus tot juni, en niet van
januari tot december, zoals voor lager en middelbaar onderwijs. Het is allemaal erg ingewikkeld.
Typisch voor Oeganda, ontwikkelde de regering een complexe maar heel specifieke kalender voor
2021, met verschillende datums waarop de leerlingen weer naar school mogen. Alle klassen van lager
en middelbaar onderwijs gaan in 2021 eerst het derde trimester van 2020 afwerken. Voor het
tweede trimester organiseerden veel middelbare scholen afstandsonderwijs, en kinderen die er
toegang toe hadden, hebben thuis veel bijgeleerd. De regering organiseerde ook onderwijs via radio
en televisie. Aangezien alle scholen een nationaal programma volgen, was dat een goed idee. Dit
onderwijs werd door veel leerlingen gevolgd. Toch blijft de vraag hoe kinderen die geen afstands- of
radio en televisie onderwijs volgden, hun achterstand gaan kunnen inhalen.
De Oegandese kalender voor het afwerken van het derde trimester van 2020 ziet er zo uit:
- Het eerste, tweede en derde jaar van het lager onderwijs beginnen op 7 juni 2021, en hebben
dan 8 weken les tot 24 juli.
- Het vierde en vijfde leerjaar beginnen op 6 april, studeren dan 8 weken tot 4 juni.
- Het zesde jaar begint op 1 maart, en hebben 14 weken les tot 21 mei.
- Het eerste jaar middelbaar begint op 12 april, en eindigt op 3 juli.
- Het tweede jaar heeft les van 31 mei tot 24 juli.
- Het derde en vijfde jaar beginnen op 1 maart, hebben 14 weken les tot 21 mei.
- Technische scholen en universiteiten beginnen in maart, en studenten hebben alternerend
afstandsonderwijs, of les op de campus.
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Het vierde en zesde jaar middelbaar staan niet in de kalender vermeld, maar die mochten al in
november 2020 terug naar school.
Het lijkt de bedoeling dat het academisch jaar dan gaat verschoven worden, en in juli beginnen in
plaats van in januari. Maar de plannen voor na het derde trimester van 2020 zijn nog niet duidelijk.
Hoe dat in praktijk gaat verlopen is de vraag. Veel privéscholen, vooral in armere buurten, hebben de
middelen niet om te herstarten. Veel leerkrachten, die zo lang geen loon kregen, begonnen met een
andere job. Veel ouders hebben geen inkomen meer. Andere zijn na al die maanden niet meer
gemotiveerd om hun kinderen terug naar school te sturen.
Dit alles heeft gevolgen voor School Aid. Vier trimesters betalen in Kenia verhoogt het schoolgeld
aanzienlijk. Een budget opmaken voor 2021 is moeilijk, vooral voor Oeganda. Scholen en
universiteiten gaven enkel informatie over de kosten van het trimester of semester dan begint in
januari. Voor leerlingen in het lager onderwijs, tenslotte, weten wij niet wie zal afhaken in 2021.

DE PROJECTEN
In 2020 sponsorde School Aid de studies van 53 kinderen en jongeren, begeleid door vijf
contactpersonen en organisaties:
- St Anthony Buggya:
11
- Josephine:
4
waarvan 1 tot 18 maart 2020
- Vivienne:
10
tot 18 maart 2020
- Patricia:
3
- AVSI:
25
tot 18 maart 2020
Eén studente beëindigde haar studies wat het totaal dat sinds 2001 hun studieparkoers volledig
afwerkte, brengt op 70.

Aantal kinderen gesponsord sinds 2001

Salome
Stephen
Patricia
AVSI*
St Anth. Buggya
Josephine
Vivienne
Totaal

Opgenomen in
School Aid

Studies
onderbroken**

Studies
beëindigd

In School Aid
eind 2020

8
6
8
94
26
4
17
163

0
6
0
21 + ?
8
0
6+?
41 ?

8
0
5
48
8
0
1
70

0
0
3
?
10
4
?
49 ?

* Sinds 2005; MSF periode vóór 2005 niet meegerekend.
** ‘Studies onderbroken’ gebeurde vooral in het begin, toen onze contactpersonen er nog niet mee vertrouwd
waren dat wij dezelfde kinderen langdurig wilden sponsoren. Nu gebeurt dat nog enkel voor kinderen die
verhuizen naar een regio waar onze contactpersonen hen niet meer kunnen volgen. Het project ‘Stephen’
onderbroken we zelf in 2015. Voor 2020 weten we nog niet welke invloed de coronapandemie had op de
projecten AVSI en Vivienne, en de kinderen en gezinnen die zij begeleiden.
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Project Sint Anthony Buggya, Masaka, Oeganda
In 2020 begeleidde Mrs Wassajja 11 studenten, waarvan 4 in het middelbaar en 7 in hoger onderwijs.
Eén studente, Gorreth, beëindigde haar studies in december 2020.
De planning voor 2020, zoals hieronder samengevat, liep in praktijk anders uit.
Overzicht studenten in januari 2020
Naam
Studies
1 Edrine
Diploma in nursery education

2
3
4
5

Gorreth
Richard
Bruno
Vincent

6
7
8
9
10
11
12

Raphael
Harriet
Davis
Bernard
Gloria
Samuel
Mark

Bachelor of Arts with Education
Business administration
Bachelor mass communication
Bachelor of Science in agricultural
and rural innovation
Bachelor in medical imaging
Bachelor of Arts with Education
Computer engineering
Middelbaar
Middelbaar
Middelbaar
Middelbaar

Gepland voor 2020
Zou in April 2020 bijstuderen om haar
niveau op te werken van “certificat” tot
“diploma”
Tot juni 2020: jaar 3 semester 2
Tot juni 2020: jaar 3 semester 2
Tot juni 2020: jaar 3 semester 2
Jaar 3 semester 2 en jaar 4 semester 1
jaar 2 semester 2 en jaar 3 semester 1
jaar 2 semester 2 en jaar 3 semester 1
jaar 1 semester 2 en jaar 2 semester 1
S. 6
S. 6
S. 5
S. 2

Edrine (1) behaalde in 2017 een certificaat kleuteronderwijs. Zij wilde in 2020 verder studeren om
een diploma kleuteronderwijs te behalen. Dit werd door het sluiten van de scholen uitgesteld tot
2021.
Drie studenten in hoger onderwijs, Gorreth (2), Richard (3) en Bruno (4), zouden in juni 2020 hun
studies afronden. Hun laatste semester werd in maart onderbroken. Pas eind oktober konden ze hun
studies verderzetten. Daarvoor moest opnieuw schoolgeld betaald worden. Gorreth beëindigden
haar studies in december 2020. De studies van de twee anderen gaan verder in 2021.
Vincent (5) legde examens af van het semester dat in januari begon, maar studeerde daarvoor thuis.
Het eerste semester van zijn laatste jaar startte in november in plaats van in augustus, en loopt tot
februari 2021.
Raphael (6) kon terug naar school op 15 augustus om het semester dat in januari begon af te maken
(jaar 2 semester 2). Het eerste semester van zijn derde jaar startte op 3 november en loopt tot
februari 2021.
Harriet (7) en Davis (8) hadden sinds de lockdown enkel afstandsonderwijs, maar konden wel
examens afleggen om naar het volgende semester over te stappen.
De twee leerlingen van het laatste jaar middelbaar, Bernard (9) en Gloria (10), mochten opnieuw
naar school voor hun tweede trimester, dat liep van half oktober tot 18 december.
De twee anderen in middelbaar onderwijs, Sam (11) en en Mark (12), gaan verder met
afstandsonderwijs. Daarnaast volgen ze de televisie en radio programma’s voor hun jaar.
Het is duidelijk dat de ‘semesters’ en ‘trimesters’ op school of campus in 2020 korter waren dan in
andere jaren. Dat werd enigszins gecompenseerd door het afstandsonderwijs dat gedurende de
lockdown-maanden door de verscheidene onderwijsinstellingen min of meer goed georganiseerd

3

werd. Gedurende de eerste maanden na 18 maart kregen de studenten van het project St Anthony
Buggya geen financiële steun, omdat het niet duidelijk was wat gebeurde. De regering voorzag
regelmatig datums waarop onderwijs opnieuw zou van start gaan, eerst voor alle studenten, later
voor laatstejaarsstudenten (laatste jaar hoger onderwijs, middelbaar 4 (O-levels) en 6 (A-levels), en
het laatste jaar lager onderwijs). Maar die datums werden telkens uitgesteld.
Studiejaren voor wie geen terug-naar-school voorzien was, hadden wel een semester of trimester
van normale duur. Harriet en Davis hadden afstandsonderwijs van 15 augustus tot 20 december.
Vanaf 15 augustus kregen zij daarvoor van School Aid een maandelijks bedrag. Dit omvatte betaling
voor de leerkrachten die de online lessen gaven, toetsen en examens, gebruik van computers en
internet in internetcafés, een som voor het downloaden van data, maskers en handontsmetting. Sam
en Mark hadden afstandsonderwijs van begin augustus tot eind december, en kregen daarvoor een
gelijkaardige toelage.
Uitgaven voor 2020 bedroegen 19.379.450 UGX of 4.983,85 EUR. Dit is ongeveer de helft min dan
gepland. Dit is te wijten aan het doorschuiven van het derde trimester middelbaar onderwijs naar
2021, maar vooral aan het feit dat voor de studenten in hoger onderwijs, het semester dat loopt van
januari tot juni 2021, voorzien in de begroting van 2020, niet uitbetaald werd. (In 2014, toen de
eerste student hoger onderwijs begon, werd het semester januari-juni in december van het vorig jaar
betaald. Later, toen overschrijvingen gemakkelijker werden, werden die betalingen in begin januari
uitgevoerd, maar om de systematiek niet te veranderen, bleven we die betalingen in het vorig
boekjaar opnemen. Nu het semester zoveel later gaat beginnen en die betalingen pas in mei 2021
gaan uitgevoerd worden, veranderen we deze werkwijze.)
De begroting voor 2021 wordt geraamd op 50.330.551 UGX of 11.926,67 EUR. Dit is aanzienlijk hoger
dan verwacht omdat sommige semesters, al betaald in 2020, blijkbaar in 2021 opnieuw aangerekend
worden door de universiteiten. Bovendien verhogen de scholen en vooral universiteiten de
schoolkosten. Ze rekenen bijvoorbeeld allemaal een “covid-19 fee” aan.

Project Josephine, Masaka, Oeganda
In 2020 begeleidde Josephine vier studenten: Victoria en Josephine Justine, Raymond en, vanaf
september, Marius.
Victoria volgde in 2020 het tweede en derde semester van haar diploma ‘Clinical Medicine &
Community Health’. Op 18 maart sloot de universiteit volledig voor één maand, maar toen de
lockdown verlengd werd, werd heel snel en efficiënt afstandsonderwijs georganiseerd, inclusief
examens. Daardoor is Victoria de enige van onze studenten die geen achterstand opliep in haar
opleiding.
Josephine Justine hervatte in augustus 2019 haar verpleegsterstudies om haar niveau bij te werken
van “Enrolled Nurse” tot “Registered Nurse”. Die opleiding duurt 3 semesters. In 2020 had Josephine
Justine het tweede en derde semester moeten afwerken en haar studies beëindigen in december. Na
sluiten op 18 maart werden de lessen pas hervat op 28 september. Enkel het tweede semester werd
afgewerkt. Het laatste semester begint pas in januari 2021. Toch waren er uitgaven tussen maart en
september, omdat er online lessen waren, en we verder kost en inwoon betaalden terwijl Josephine
Justine aan haar eindwerk werkte.
Raymond begon het derde jaar middelbaar onderwijs. Na 18 maart hadden we geen contact meer
met hem. Begin 2021 slaagde Josephine er tenslotte in hem te bereiken. Kort daarna stuurde
Raymond haar via WhatsApp de foto van een brief. Die brief is moeilijk te lezen, maar toont toch dat
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Raymond geen toegang had tot de online lessen die zijn school organiseerde. Hij volgde lessen op de
televisie, en vormde daarna met enkele leeftijdsgenoten een WhatsApp groep om die lessen te
bespreken. Dit is hoe zij probeerden de moed niet te verliezen.
Raymond zal de lessen hervatten in maart 2021. Hij is zich bewust van de achterstand die hij opliep
op zijn klasgenoten, maar lijkt enthousiast om zich bij te werken.
Eind september vroeg Josephine ons een nieuwe jongen in het programma op te nemen: Marius. Hij
is een heel goede student die in het vierde middelbaar de hoogst mogelijke score behaalde voor de
0-levels. Voor zijn A-levels (jaar 5 en 6) wilde hij zich toeleggen op de combinatie Biologie-ChemieWiskunde. Hij was net het vijfde jaar begonnen, toen zijn voogd door de corona crisis zijn job verloor.
Dit betekende voor Marius het einde van zijn schoolloopbaan. De financiële steun van School Aid
kwam te laat in het jaar om nog de online lessen van zijn school te volgen. Daarvoor was zijn
achterstand te groot. Marius contacteerde daarom leerkrachten om hem individueel bij te werken in
zijn keuzevakken. Hij kreeg daarvoor een som van 300 000 UGX (68 EUR) in november 2020 en van
400 000 UGX voor begin 2021. Vanaf maart 2021 betaalt School Aid zijn schoolkosten.
De uitgaven voor het project Josephine bedroegen 14.577.900 UGX of 3.750 EUR. Dit is 1.274,38 EUR
(25%) lager dan gepland. De belangrijkste redenen zijn dat School Aid slechts 1 trimester betaalde
voor Raymond, en dat het laatste semester van Josephine Justine pas in 2021 ingaat.
De begroting voor 2021 wordt geraamd op 24.204.475 UGX of 5.735,66 EUR.
Dit omvat het laatste semester verpleegkunde voor Josephine Justine, het vierde en vijfde semester
“clinical officer” voor Victoria, 1 jaar middelbaar voor Marius en Raymond. Wij merkten ondertussen
dat het schoolgeld voor Our Lady of Africa, in Kampala, waar Marius schoolgaat, erg hoog is, maar
besloten toch hem naar dezelfde school te laten verdergaan.
Voor het project Josephine deelden alle onderwijsinstellingen de kosten mee voor het eerstvolgende
trimester of semester dat moet betaald worden. Wij berekenden de begroting voor de volgende
periodes aan de hand van de uitgaven van vorige jaren. Daarbij gingen wij ervan uit dat er voor
Victoria 2 semesters zullen zijn, en voor de middelbare scholen drie trimesters.

Vivienne, Kyengera, Oeganda
In het begin van 2020 sponsorde School Aid 10 kinderen in de Balamory Junior School. Zes van hen
verbleven ook in het nieuwe internaat. De school werd gesloten op 18 maart en, zoals in alle rurale
basisscholen, werden lessen niet meer hervat in 2020.
Vivienne gebruikte de ontvangen sommen anders dan gepland. De meeste ouders betalen het
schoolgeld beetje bij beetje, zoals hun inkomen dat toelaat. Vanaf 18 maart betaalde niemand nog
schoolgeld. Omdat School Aid voor het volledige schooljaar betaald had, werden die inkomsten
gebruikt om de lonen van enkele leerkrachten te betalen, zodat die leerpakketten konden
samenstellen en bezorgen aan de leerlingen thuis. Dit gebeurde gedurende enkele maanden, maar
werd niet volgehouden. Daarnaast werden de inkomsten van School Aid gebruikt om de kosten,
gemaakt voor het nieuwe internaat, te dekken.
In oktober besloten we een extra bedrag van 2,042,000 UGX (468 EUR) te storten voor het
verbouwen van de keuken.
Uitgaven voor 2020 bedroegen 7.730.000 UGX of 1.989,43 EUR.
De begroting voor 2021 is geraamd op 8.280.000 UGX of 1.962,09 EUR.. Deze begroting is gebaseerd
op de uitgaven van vorig jaar en arbitrair berekend voor zes kinderen en zes internen. Pas als alle
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klassen opnieuw naar school gaan, wat voor sommigen in juni is, gaan we weten welke van onze
gesponsorde kinderen hun studies verder zetten, en welke anderen eventueel steun nodig hebben.

Patricia, Nairobi, Kenia
In 2020 sponsorde School Aid drie studenten in het project Patricia: Pauline, Cyril en Josephine Indra.
Pauline begon in januari 2020 het tweede semester van een beroepsopleiding in “Sales and
Marketing”. Cyril begon het vierde en laatste jaar middelbaar onderwijs. Josephine Indra begon het
eerste jaar middelbaar onderwijs.
Alle drie moesten hun studies onderbreken in maart. De drie gaan naar goede scholen, die al snel
afstandsonderwijs organiseerden. Omdat de drie studenten daar slechts toegang toe hadden via de
smartphone van Patricia, besloten we de begroting voor het tweede trimester aan te passen. In
plaats van schoolgeld en internaat, betaalde School Aid een computer, een smartphone,
Internetverbinding en maaltijden thuis.
In oktober werd plots beslist dat de studenten van het laatste jaar middelbaar opnieuw naar school
konden gaan. Cyril kon zo op 12 oktober terug naar school, om het eerste en tweede trimester af te
werken. Op 26 oktober kon ook Pauline enkele klassen op school volgen, andere online. Josephine
Indra kreeg verder afstandsonderwijs.
De uitgaven in 2020 bedroegen 733.602 KES of 6.304 EUR, wat ongeveer met de begroting
overeenkomt.
De begroting voor 2021 wordt geraamd op 864.993 KES of 7.841,47 EUR.
Josephine Indra moet vier trimesters afwerken (trimester 2 en 3 van haar eerste jaar middelbaar, en
dan trimester 1 en 2 van het tweede jaar. Cyril moet eerst het laatste trimester van zijn laatste jaar
middelbaar afwerken, om dan in augustus een hogere opleiding te beginnen. Voor Pauline zijn drie
trimesters voorzien in 2021: trimester 3 van 2021, waarmee ze het niveau certificaat afwerkt, en
trimester 1 en 2 om tot diploma verder te gaan, als haar resultaten van het nationale examen dat
toelaten.

AVSI, Nairobi, Kenia
In 2020 sponsorde School Aid 25 kinderen in Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi, via de
organisatie AVSI. Na het sluiten van de scholen op 18 maart, kreeg geen van hen afstandsonderwijs.
Onze bijdrage voor het jaar 2020 van 4.463,70 EUR werd dan ook nauwelijks gebruikt om schoolgeld
en schoolbenodigdheden te betalen. Toch was die bijdrage erg nuttig voor de kinderen en de
gezinnen die wij steunen. De sociale werkers van AVSI bezochten de kinderen thuis, en verdeelden
voedselpakketten omdat bijna alle broodwinners door de corona crisis hun baan verloren waren.
Deze informatie kregen wij via email uitwisseling met AVSI en via de brieven van de kinderen. Het
jaarverslag van AVSI, met het financieel verslag, krijgen wij pas rond juli-augustus.
In 2020 ontvingen we het jaarrapport voor 2019. De uitgaven voor 2019 waren aanzienlijk hoger dan
gewoonlijk: 973.925 KES (ongeveer 8.633 EUR) in plaats van ongeveer 4.200 EUR de vorige jaren. Dit
werd gefinancierd door onze bijdrage voor 2019 van 5.025,75 EUR, aangevuld met een overschot van
bijdragen van vorige jaren. AVSI sprak dit overschot aan voor het betalen van een extra sociale
werker, nodig voor de begeleiding van de kinderen die zij opvolgen.
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Voor 2021 voorzien we een begroting van 600.000 KES of 4564,2 EUR. Wij weten niet welke van onze
gesponsorde kinderen de school zullen hervatten in 2021 en welke, samen met hun gezin, uit het
programma zullen verdwijnen.
Kinderen gesponsord via AVSI in 2020 (in rood = klas niet bevestigd door brieven)
Naam
Geboortejaar
Gesponsord sinds Klas in 2020
063 Leonora Tracy
2009
2012
Klas 6
064 Elvis
2003
2012
Form 2
065 Kamau
2003
2012
Form 2
067 Sarah
2007
2014
Klas 8
069 Ashnil
2012
2016
Klas 1
070 Betty
2011
2016
Klas 2
071 Elvis James
2005
2016
Klas 7
072 Erick
2009
2016
Klas 3
073 Onyango
2008
2016
Klas 4
074 Ivon
2009
2016
Klas 5
075 Purity
2007
2016
Klas 6
076 Tyrone
2009
2016
Klas 4
077 Mary
2008
2016
Klas 5
082 Geoffry
2013
2016
Klas 1
084 Vallary Mitchelle
2004
2016
Form 3
085 Owino Faith
2013
2017
Klas 1
086 Kevin
2008
2017
Klas 7
087 Jamhuri Faith
2008
2017
Klas 4
088 Gracious
2014
2017
Nursery 2
089 Wilson
2013
2017
Klas 1
090 Triza
2011
2018
Klas 3
091 Velma
2012
2018
Klas 3
092 Jonathan
2013
2019
Nursery 2
093 Abdulmalik
2015
2019
Nursery 2
094 Hawa
2014
2019
Nursery 2
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Samenvatting van de schoolkosten per project
Hieronder een samenvatting van de uitgaven in Kenia en Oeganda voor het academisch jaar 2020 en
de vooruitzichten voor 2021.
Uitgaven in de projecten voor 2020
Lokale munt
Kenia
Patricia
731.374 KES
AVSI
505.000 KES
Subtotaal
1.236.374 KES
Oeganda
St Anthony Buggya
19.379.450 UGX
Josephine
15.077.900 UGX
Vivienne
7.730.000 UGX
Subtotaal
42.187.350 UGX
Totaal

Totaal

6.533,70
4.463,70
10.997,40

Schatting van AVSI voor 2020

4.983,85
3.878,50
1.989,53
10.851,35
21.848,75

Begroting voor schoolkosten in 2021
Lokale munt
Kenia
Patricia
864.993 KES
AVSI
600.000 KES
Subtotaal
1.464.993 KES
Oeganda
St Anthony Buggya
Josephine
Vivienne
Subtotaal

EUR

50.330.551 UGX
24.204.475 UGX
8.280.000 UGX
82.815.026 UGX

EUR (+/-)
7841,47
4.564,20
12.405,67

Budget opgemaakt door Patricia
Schatting

11.926,67
5.735,66
1.962,09
19.624,41

Budget opgemaakt door Mrs. Wassajja
Budget opgemaakt door Josephine
Schatting

32.030,09
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FINANCIEEL OVERZICHT VAN DE VZW
Onderstaand overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2020 vermeldt de geldbewegingen van de
rekening van School Aid in België. De uitgaven voor de projecten zijn niet dezelfde dan die vermeld in
bovenstaande samenvatting van de uitgaven in Kenia en Oeganda. Hier betreft het de voorschotten
die van de Belgische bankrekening naar de bankrekeningen van de projecten gestort werden.

Inkomsten en uitgaven vzw in 2020
Inkomsten
- Eigen inbreng
- Ontvangen giften
Totaal

13.046,40
8.023,63
21.070,03

Uitgaven
-

Projecten:
o Patricia
o AVSI
o St Anthony Buggya
o Josephine
o Vivienne
- Bankkosten
Totaal

Vooruitzicht uitgaven vzw in 2021
Projecten:
- Patricia
- AVSI
- St Anthony Buggya
- Josephine
- Vivienne
Bankkosten
Totaal

6.304,32 €
4.463,70 €
9.255,20 €
3.618,30 €
1.126,50 €
242,96 €
25.010,98 €

7.852,11 €
4.564,20 €
7.346,86 €
3.677,18 €
1.962,09 €
324,28 €
25.726,72 €

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING
De algemene vergadering om 2020 af te sluiten werd online gehouden via Teams op 14 maart 2021.
De website van School Aid, die sinds 2011 wordt onderhouden door leerlingen van de
Ursulinenschool Mechelen, wordt sinds september 2020 niet meer bijgewerkt. Wij gaan samen met
de leerkracht zien wat mogelijk is zolang de lessen niet normaal kunnen hervat worden.
In 2020 deed School Aid ervaring op met Trooper en hun initiatief om verenigingen te steunen.
Online inkopen gedaan door enkele School Aid sympathisanten via de Trooper pagina van School Aid
brachten al snel 256 EUR op, geschenkjes voor het goede doel van de winkelketens bij elke aankoop.
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