
Verslag activiteiten Stichting 2020 

Sinds Marielle voor ons in Kenia werkt hebben we elke week, soms meer, overleg via app. 

Alles over de gang van zaken op en rond de school wordt besproken, aangestuurd etc. etc. 

Januari: Tasjes gemaakt voor de sponsorkinderen in Kenia en enveloppen met inhoud voor het 

personeel. 

5-12 febr. 2020 Zijn we op werkbezoek geweest in Kenia. Veel vergaderd met alle geledingen en de 

school en de kinderen bezocht. 

Maart: Lock down ook in Kenia door Covid 19. Dus de school is dicht.  

Het personeel een brief geschreven dat we nu geen vol salaris kunnen betalen omdat er geen 

inkomsten zijn doordat er geen kinderen zijn die schoolgeld betalen. Ze krijgen zolang de school dicht 

is half salaris. Want zij moeten ook hun kinderen eten kunnen geven. 

April: Overlegd met Marielle en Pamela  om voedsel pakketten te maken voor de sponsorkinderen en 

die ook te bezorgen. 

Juni: Een stimulerings brief aan het personeel geschreven. Ze moeten de kinderen hun huiswerk 

thuis brengen elke maand. Zo kunnen ze  ook meteen de thuis situatie  beoordelen en helpen waar 

nodig is met het huiswerk. Zodat het onderwijs niveau op pijl blijft. 

Juli: Opdracht gegeven om eens uit te zoeken waar ze goede schoolmeubels kunnen laten maken. 

Wat het kost en een voorbeeld te laten maken zoals wij het willen. Dan willen wij een foto zien 

waarna we beslissen  of we die willen bestellen. 

September: Opnieuw opdracht voor voedselpakketten te maken en bezorgen bij de 

sponsorkinderen. 

Een Stichting aangeschreven met het verzoek voor financiële ondersteuning in deze corona tijd. De 

aanvraag is later gehonoreerd waar we heel blij mee zijn. 

Oktober: Opdracht gegeven om drie klaslokalen te betegelen. 

Overleg over renovatie plafonds kleuterklassen. Info gegeven hoe ze dat het beste kunnen doen. 

December: bedrijven hier in de buurt aangeschreven voor een Kerstgift. Heeft €1500 opgebracht!! 


