Verslag uitgeoefende activiteiten 2016

Sponsoring opleiding kinderen
In 2015 is er een omslag gekomen. De focus wordt nu gelegd op kinderen die op de nieuwe basisschool
zitten. Qua monitoring is dat minder een belasting voor Eliakim en Denise. Kinderen op voortgezet
onderwijs kwamen niet altijd meer naar het project om deel te nemen aan het voedselprogramma. Dit
betekende dat een deel van deze groep kinderen voldoende geholpen was.
De in 2015 begonnen omslag is doorgezet naar 2016. Het aantal kinderen dat op de basisschool zit en
dat gesponsord is is toegenomen.
Ook dit jaar zijn van alle gesponsorde kinderen een scan van het schoolrapport ontvangen en zijn deze
doorgemaild naar de Nederlandse sponsors.
In 2016 waren er twee kinderen klaar met hun middelbaar onderwijs en konden ze door stromen naar
de universiteit! Een van deze kinderen kon een beurs krijgen, de ander niet. Voor haar is een
studiefonds opgericht. Het eerste collegegeld is inmiddels betaald.
Networking
Ook in 2016 hebben we aan networking gedaan door contacten te leggen of te onderhouden met
bedrijven, een PR bureau en professionele film- en documentairemakers over kinderen.
Daarnaast verstrekten wij informatie aan kerken waar collecten werden gehouden.
Verloop Fondswerving
In 2016 zijn er twee verschillende initiatieven geweest. Een voor het nieuwe terrein waarop de
technische school moest komen. Er kwam genoeg geld binnen om het twee hectare tellend terrein te
voorzien van een muur en van een waterput.
Gedurende 2016 begaf de bus het. Eind 2016 voerden we een actie en we ontvingen voldoende om in
2017 een tweede hands auto naar Burkina Faso te kunnen sturen.
Omdat in 2016 een Franse donor het timmeronderwijs steunde bleek het zoeken naar fondsen voor de
gereedschapkisten niet meer nodig.

Bestuur
In 2016 is het bestuur uitgebreid met B. van der Laan. Later heeft de voorzitter F. van Braak te kennen
gegeven te willen stoppen als bestuurslid.

