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Algemeen jaarverslag 2021
Het jaar 2021 ligt weer achter ons. Tijd om de balans op te maken!
2021 een bewogen jaar waarin:
*We afscheid hebben moeten nemen van de erevoorzitter en een zeer gewaardeerde
vrijwilliger vanwege overlijden.
*Er wereldwijd nog steeds een coronapandemie heerst en door de maatregelen rondom
het coronavirus een goed fysiek contact met onze partner in Bembeke nog steeds
onmogelijk is.
*We voor zover mogelijk digitaal communiceren.
2021 een jaar waarin:
•
•
•
•

Het bestuur vier keer voor een formele vergadering bijeen kwam en wel op 06 februari,
08 april, 26 juni en 18 oktober. De vergadering werd via TEAMS georganiseerd.
Het dagelijks bestuur regelmatig overleg heeft gehad betreffende de lopende zaken.
De nieuwsbrief digitaal en per post in de maanden juni, juli en december verstuurd werd
naar sponsors en vaste donateurs.
Verspreid over het jaar, vier keer een artikel over onze activiteiten verscheen in de
plaatselijke krant van Haaren. En waar we in het artikel van juli speciaal het overlijden van
de erevoorzitter herdachten.

2021 een jaar waarin:
•
•
•
•
•

De stichting gesteund werd door zo’n 100 donateurs (zowel vast als incidenteel).
Weer enkele nieuwe donateurs zich aangemeld hebben.
Enkele donateurs zijn ontvallen vanwege overlijden.
De stichting een mooi legaat mocht ontvangen.
Wilde Ganzen voor de tweede fase weer een samenwerkingsverband afsloot betreffende
het vervolg van de bouw van de St Chavara Girls secondary school in Mponela.

2021 een jaar waarin:
•

Door vertegenwoordigers van MiM geen fonds wervende activiteiten ondernomen konden
worden op braderieën en jaarmarkten vanwege het coronavirus waardoor alle activiteiten
ook dit jaar werden stilgelegd.
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Voor welke projecten hebben we ons ingespannen?
Voor de studiefinanciering
•

•
•

•

Onze vaste donateurs en trouwe sponsors hebben het weer mogelijk gemaakt dat we
de studiefinanciering ook dit jaar door konden laten lopen voor de 44 leerlingen op de
middelbare school in Bembeke en voor de 12 studenten elders op de universiteiten.
Dit jaar zijn er vier studenten met goed gevolg afgestudeerd aan de universiteit.
Bij het hostel, waar meisjes kunnen verblijven die op de middelbare school zitten,
heeft een leerkracht ook in 2021 bijles gegeven aan de meisjes die daar behoefte aan
hadden. Deze leerkracht is door MiM gefinancierd. Voor zover bijles geven mogelijk
was, want ook hier waren strenge regels omtrent het coronavirus van toepassing.
De resultaten door de leerlingen behaald in 2021 op de middelbare school, zijn jammer
genoeg ronduit slecht te noemen. Grote boosdoener is te weinig fysieke lessen.
Dit jaar is het laatste deel van de serie nieuwe studieboeken voor de CDSS
aangeschaft. We hebben een sponsor gevonden die drie jaar lang €10.000 heeft
gedoneerd, waardoor het voor de CDSS mogelijk werd om binnen drie jaar te voldoen
aan de eis van de overheid om een nieuwe leermethode aan te schaffen.
2019 was het jaar waarin de eerste serie studieboeken werden aangeleverd.

Voor het coronaproject.
•

•

Dankzij de spontane giften van onze sponsors in 2020 konden ook dit jaar 125 families
de emmers met een kraantje en desinfecterende zeep goed gebruiken. Hierdoor werd
het voor de mensen mogelijk zich beter aan de hygiëne maatregelen te houden door
vaak hun handen te wassen met zeep.
Het project van zelf zeep maken kreeg dit jaar zijn vervolg. De mensen zijn nu niet
meer afhankelijk van sponsorgeld vanuit de MiM maar kunnen zelf zorgen dat ze
voldoende voorraad hebben. Door de verkoop van de zeep kan het project blijven
doorgaan.

Voor het landbouwproject.
•

•

Het 7de varkensproject is dit jaar goed opgestart. De vijf bestaande varkensprojecten
kunnen zelfstandig voortbestaan. Deze varkensprojecten zijn speciaal opgezet voor
een groep met hiv/aids besmette mensen.
Het zesde varkensproject dat eind 2018 in Kantande is opgestart heeft dit jaar een
nieuwe impuls gekregen. Omdat het door de coronaperikelen niet goed van de grond is
gekomen hebben we besloten om deze deelnemers extra te ondersteunen.

Voor de St Chavara Girls secondaryschool in Mponela.
•

Voor deze nieuw te bouwen middelbare meisjesschool in Mponela hebben we een
vervolg aanvraag voor ondersteuning ingediend bij Wilde Ganzen en zij hebben er hun
goedkeuring aan gegeven. De tweede fase van de bouw vordert gestaag. Momenteel
wordt er gewerkt aan de bouw van een natuurkundeprakticum, een biologielokaal, twee
stafhuizen en twee blokken van elk drie pit-latrines. Twee stafhuizen, een blok met
vier klaslokalen en twee blokken van ieder drie pitlatrines zijn gereed als ook een
administratieblok, lerarenkamer en bibliotheekruimte.
De voorbereidingen voor de derde fase zijn ook opgestart.
In januari 2022 worden de eerste leerlingen verwelkomd.
En verder:

•

Bestaat het naaiatelier inmiddels alweer 12 jaar en wordt nog steeds goed bezocht.
Veel vrouwen maken er kleding voor hun gezin en voor zichzelf. Daarnaast maken ze
ook kledingstukken voor een ander waardoor ze een extra inkomen hebben.
In januari 2022 start er weer een nieuwe groep van 15 cursisten.
Dit naaiatelier is ondertussen helemaal zelfsupported.

•

Hebben we in het najaar een aanvraag binnen gekregen van de school voor speciaal
onderwijs in Bembeke. Deze school is tot stand gekomen door financiering vanuit de
stichting.
De school groeit uit z’n jasje en daarom zouden ze graag enkele klaslokalen erbij
hebben. Hierdoor kan er beter, en aangepast aan de doelgroep, in kleinere groepen les
gegeven worden.
De stichting heeft de aanvraag in behandeling genomen en bij een positief besluit kan
er in 2022 gestart worden met de nieuwbouw.

•

Vanuit de Hiv/Aids supportgroep is een aanvraag binnen gekomen om het mogelijk te
maken dat laatste vier groepen tegelijkertijd kunnen starten met een varkensproject.
Ook deze aanvraag hebben we in behandeling genomen en als zal blijken uit de
informatie die we aangereikt krijgen, dat er voldoende ondersteuning voor deze vier
groepen aanwezig zal zijn dan mogen ook zij in 2022 hiermee starten.

•

In december heeft een nieuwe toekomstige student zich aangemeld. Als hij de
benodigde informatie kan overleggen dan mag hij in 2022 aan zijn universitaire studie
beginnen.
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