Voortgangrapportage per deelgebied over het jaar 2016
Deelgebied Educatie
Activiteiten
Welke activiteiten waren er voor het afgelopen jaar ingepland?
2015: 500 schoolbanken voor Gilya
2015: Sponsoring 20 kinderen voor secondary school
2016: Sponsoring 20 kinderen voor secondary school
2016: Sponsoring individueel
Welke zijn daarvan gerealiseerd?
2015: 7 van de in totaal 24 gesponsorde kinderen hebben hun school in 2015 afgerond.
2015: Extra gerealiseerd, afbouw van het dak van de Ditima Primary School
2015: Extra gerealiseerd, 2e schoolbanken project voor de Ditima Primary School
2016: Sponsoring 39 kinderen secondary school. Het bleek mogelijk meer kinderen naar school te
sturen aangezien vanaf 2016 geen schoolfees meer gevraagd worden voor de secondary school.
2016: 6 kinderen zijn individueel gesponsord op verschillende opleidingsniveau's.
2016: Extra gerealiseerd. Nogmaals een herstel van het schooldak van de Ditima Primary School
Welke zijn niet gerealiseerd en waarom niet?
2015: De 500 schoolbanken in Gilya zijn niet gerealiseerd, aangezien het ontbrak aan sponsoren.
Daarnaast is besloten het vermogen van de Stichting aan te wenden ten gunste van de afbouw van
de primary school in Ditima.
Budget
Welk budget was er voor genoemde activiteiten vorig jaar beschikbaar?
2015: € 1.200 scholing kinderen excl individuele sponsoring
2016: € 1.200 scholing kinderen excl. individuele sponsoring
2016: € 300 Individuele sponsoring
2016: € 5.500 gebouw onderhoud
Welk deel is daarvan gebruikt?
2015: € 1.097 scholing kinderen, daarboven op nog € 1.027 aan individuele sponsoring
2015: € 6.677 Afbouwen dak Ditima Primary School
2015: € 3.409 schoolbankjes Ditima Primary School
2016: € 1.166 Scholing kinderen
2016: € 1.334 Individuele sponsoring (volledig gedekt door individuele sponsoren)
2016: € 6.771 reparatie dak Ditima Primary School
Communicatie
Hoe is de communicatie in dit jaar verlopen?
Er is direct gecommuniceerd met de individuele sponsoren over de vorderingen van de studenten
van de individuele sponsoren.
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In de nieuwsbrieven zijn vele malen artikelen geplaatst over de voortgang van de educatie
projecten.
Wat dient er verbeterd te worden en hoe?
Er is nagenoeg niet gecommuniceerd via de website over de vorderingen van de projecten op
educatie gebied.

Komend jaar
Welke activiteiten zijn er voor komend jaar ingepland?
2017: Sponsoring 49 kinderen voor secondary school
2017: Aanschaf 5 fietsen voor kinderen met lange reisafstand naar school
2017: Aanschaf 2 computers
Welk budget is daarvoor beschikbaar gesteld?
2017: € 1575,- voor het sponsoren van 49 kinderen
2017: € 350,- voor de aanschaf van 5 fietsen
2017: € 400,- voor de aanschaf van 3 computers
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