Jaarverslag 2014

De projecten
In 2014 sponsorde School Aid de studies van 46 kinderen, begeleid door zes contactpersonen en
organisaties:
- AVSI, Nairobi: 25 kinderen in Kibera
- Patricia, Nairobi: 3 kinderen, Consolata aan de universiteit, Cyril en Pauline in het lager onderwijs
- Salome, Nairobi: 1 universiteitsstudent
- St Anthony Buggya Primary School, Masaka: 14 kinderen waarvan 1 in hoger onderwijs
- Josephine, Masaka: 2 meisjes, waarvan 1 in middelbaar en 1 in hoger onderwijs
- Vivienne, Nkozi: 1 jongen, Raymond, in het lager onderwijs.
AVSI, Nairobi, Kenia
Lilian Nafula en Maryanne Wanjiku verlieten het programma en werden vervangen door Angel Wangechi
en Sarah Muchesia. Dit jaar was de correspondentie met en over de kinderen intenser dan gewoonlijk. In
januari waren er de jaarlijkse Nieuwjaarsbrieven met foto’s, die we zoals ieder jaar individueel
beantwoordden. In april kregen we verslagen van de sociale assistenten met schoolresultaten. Het
jaarverslag voor 2013 en het budget voor 2014 ontvingen we in april. In mei kwamen verrassend
opnieuw brieven van 23 kinderen, en in juni van de 2 ontbrekende: Nancy Adhiambo en Fredrick
Onyango. Eind december tenslotte kwamen de volgende Nieuwjaarsbrieven aan en werden beantwoord.
Bij het brieven lezen viel op dat verscheidene van de studenten hoger onderwijs volgen. In vorige jaren
schreef AVSI de studenten uit bij het einde van het middelbaar. Enkel studenten die een staatsbeurs
behaalden, studeerden verder aan universiteit. Anderen volgden een korte opleiding van zes maanden,
waarvoor AVSI specifieke sponsors heeft. Wij kozen ervoor hen voorlopig geen uitleg te vragen en te
wachten op hun volgende jaarrapport dat allicht de reden voor die verandering zal duidelijk maken, en of
dit inhoudt dat School Aid vanaf nu bijdraagt voor hoger onderwijs, zoals we doen in andere projecten.
Voor één bijzonder begaafde student, Stephen Mwangi, hadden wijzelf voorgesteld universiteitsstudies
te betalen. Uit zijn brieven blijkt dat Stephen nu inderdaad zijn eerste jaar universiteit begon, maar het is
niet duidelijk of hij een staatsbeurs kreeg of niet en hoeveel wij bijdragen.
In november schreef de sociale assistente Caroline ons een bericht met een vraag voor extra hulp voor
Dennis Osoro, wiens vader een ongeval gehad had en het ziekenhuis niet kon betalen. Wij antwoordden
dat Caroline beslist wat een redelijke som is voor steun, die AVSI dan aanrekent in hun volgende budget
en ons betaalbewijsjes stuurt met het jaarlijks rapport. Wij kregen verder nieuws over de toestand van
Dennis’ vader, maar ook hier weten we niet of ze iets aanrekenen of niet.

Patricia, Nairobi, Kenia
Patricia volgt nog altijd drie kinderen. Consolata begon in augustus haar laatste jaar Bachelor aan de
Daystar University in Nairobi, waar ze communicatie studeert. Pauline was in haar laatste jaar lager
onderwijs en Cyril in het voorlaatste.
Consolata heeft een actieve Facebookpagina, wat niet te verwonderen is met haar opleiding. Patricia
schreef hoe actief Consolata ook is in allerhande organisaties en evenementen in verband met HIV/aids
en jonge mensen. Ze wordt vaak gevraagd als spreker en doet dat volgens Patricia heel goed. Consolata
werd met HIV geboren, wat haar allicht een speciale motivatie geeft.
Salome, Nairobi, Kenia
Kevin, de laatste van de universiteitsstudenten gevolgd door Salome studeerde af in juli 2014. Effie zou
dit jaar universiteit beginnen, maar we vernamen daar verder niets over en veronderstellen dat zij een
staatsbeurs behaalde.
St Anthony Buggya, Masaka, Oeganda
Van de 14 studenten die Mrs Wassajja begeleidt volgden 13 middelbaaronderwijs, en Christine is de
eerste die met een hogere opleiding begon. Zij schreef heel enthousiast over haar opleiding “fashion and
design” aan een Technical Business School.
Josephine, Masaka, Oeganda
De oudste van de twee zussen, Namujumbi Josephine, begon een opleiding verpleegkunde aan de Rakai
Community School for Nursing. Haar zus Victoria volgt nog steeds middelbaar onderwijs in de St Joseph
Secondary School Naggalama. Namujumbi heeft het blijkbaar te druk met haar stages om brieven te
schrijven, maar haar zus maakt dat meer dan goed.
Vivienne, Nkozi, Oeganda
Raymond volgde het vierde leerjaar in de St Francis Junior School Buddo. Hij is intern, wat niet
uitzonderlijk is in Oeganda voor kinderen uit gezinnen met problemen. Wij kregen zijn schoolrapporten,
maar hebben verder niet veel nieuws. Wij lieten alles zijn gang gaan in een moeilijk leven, maar gaan
volgend jaar opnieuw aandringen om via brieven in contact the blijven.

Overzicht van inkomsten en uitgaven in 2014
In het jaar 2014 had de VZW inkomsten van 10 722 €, 65% min dan in 2013 en uitgaven van 18 504 €,
22% min dan in 2013. Het verschil van 7 782 € kon opgevangen worden omdat er nog voldoende
liquiditeit voorhanden was. De uitgaven zijn beduidend lager geworden sinds de universiteitsstudenten
die Salome opvolgde afgestudeerd zijn.
Inkomsten 2014
- Eigen inbreng
- Ontvangen giften
- Ontvangen bankintresten
Totaal inkomsten
Uitgaven 2014
- Bankkosten
- Projecten
o AVSI
o Patricia
o Salome
o St Anthony Buggya
o Josephine
o Raymond
Totaal uitgaven

4832,00
5873,90
16,18
€ 10722,08

302,39
3979,79
2821,17
0
9565,00
1416,51
419,47
€ 18504,33

Budget en reële uitgaven 2014
Budget 2014
Schoolkosten
- AVSI
- Patricia
- Salomé
- St Anthony Buggya
- Josephine
- Project Raymond

€ 5,300.00
€ 4,684.00
€ 2,000.00
€ 4,552.00
€ 2,500.00
€ 500.00
€ 19,536.00

Reële uitgaven
€ 3,979.79
€ 2,821.17
€ 0.00
€ 9,565.00
€ 1,416.51
€ 419.47
€ 18,201.94

Verschil
-€ 1,320.21
-€ 1,862.83
-€ 2,000.00
€ 5,013.00
-€ 1,083.49
-€ 80.53
-€ 1,334.06

Voor de organisatie AVSI voorzien wij ons budget op basis van de gemiddelde uitgaven van de vorige
jaren. Ieder jaar sturen zij hun budget dat ze zelf berekenen rond de maand april. Voor 2014 hadden zij
nog een overschot van 2013 van € 868.10.
Voor Patrícia stuurden wij de betaling voor het eerste trimester 2014 al in december 2013, zodat we in
2014 enkel betalingen deden voor het tweede en derde trimester.
Wij hadden € 2000 voorzien voor de laatste universiteitsstudente die Salome nog opvolgde, maar kregen
daarvoor geen aanvraag. Waarschijnlijk kreeg zij een staatsbeurs en had onze bijdrage niet nodig.
Voor de oudste van de twee studenten opgevolgd door Josephine begon haar hogere opleiding pas in juli
in plaats van in januari, zodat we maar 1 semester betaalden in 2014.

Begroting voor 2015
Bankkosten
Schoolkosten
- AVSI
- Patricia

€ 300.00

548,400

KES
KES

€ 5,000.00
€ 5,487.35

- St Anthony Buggya
- Josephine

19,482,175
7,892,000

UGX
UGX

€ 6,004.00
€ 2,431.00

- Raymond
Totaal

1,400,000

UGX

€ 413.51
€ 19,635.86

Wij wachten op het jaarverslag van AVSI om hun eigen budget te kennen. De reële uitgaven zouden
hoger kunnen uitvallen dan voorzien, om de drie redenen hoger besproken: een eventuele hogere
bijdrage voor Stephen Mwangi en Dennis Osoro, en een eventuele bijdrage voor hoger onderwijs van
onze studenten. Voor de andere projecten berekenden we het budget in detail samen met de
contactpersonen.
In 2015 gaan vier studenten van het project St Anthony Buggya hun middelbare studies beëindigen. Zij
gaan dan in 2016 hogere studies beginnen, wat de uitgaven voor dat jaar zal verhogen.
Administratieve ondersteuning
De algemene vergadering om 2014 af te sluiten werd gehouden op 7 maart 2015.
Website:
De Ursulinenschool Mechelen gaat verder met het onderhouden van de website www.schoolaid.be.
Het Bi-More team van 2014-15 spoorde ons aan via Facebook te communiceren. Zij openden een
Facebook pagina in oktober 2014. Tijdens de algemene vergadering van 7 maart 2015 werden stappen
ondernomen om die effectief te gebruiken.
Coördinatie in Oeganda:
Overschrijvingen naar Oeganda gebeuren via een bankrekening die wij daar openhouden en waarop
Vivienne een volmacht heeft. Om bankkosten te besparen doet School Aid één overschrijving per jaar
naar die rekening, en regelt Vivienne overschrijvingen naar de Oegandese projecten. Dit jaar was
Vivienne betrokken in een zwaar bus ongeval en zij vroeg ons die verantwoordelijkheid door te geven
aan iemand anders. Sinds juli 2014 ondernamen we stappen om de volmacht door te geven aan
Josephine. Het einde van de moeizame procedures is in zicht, maar dit is nog altijd niet afgerond.
Financiële opvolging AVSI:
Als grote internationale organisatie wordt AVSI jaarlijks geauditeerd, door Deloitte Kenya, die ons
daarvoor jaarlijks contacteert.

