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Sponsoring opleiding kinderen
Vanaf 2015 is begonnen meer kinderen van de basisschool te steunen. Een goede basisschoolafsluiting 
geeft kinderen dan een recht op een beurs voor het voortgezet onderwijs.
In 2021 zijn alle kinderen van groep 8, ondanks tijdelijke lock down wegens covid geslaagd en 
ontvangen zij een beurs.

Zoals ieder jaar hebben de sponsors allemaal digitaal het originele schoolrapport van hun kind(eren) 
gekregen.
De studente aan de universiteit maakt ook voortgang. Ze heeft haar thesis verdedigd en is geslaagd.  
Met het resterend saldo van haar studie fonds kon onze stichting haar cursus Engels in buurland Ghana 
financieren. Dit vergroot haar kansen op de arbeidsmarkt bij terugkeer in Burkina Faso.

Networking
Ook in 2021 hebben we aan networking gedaan door contacten te leggen of te onderhouden met 
bedrijven, kerken en sponsors. 
Zo hebben wij weer nieuwsbrieven rondgestuurd, met name ook na de calamiteit waarin jhadisme en of
banditisme het nieuwe terrein met de zonnepanelen in brand hebben gestoken. Alle vegetatie is 
weggebrand.  
Daarnaast verstrekten wij informatie aan kerken waar collecten werden gehoudenen verzorgden wij een
powerpoint.

Verloop Fondswerving
In 2021 zijn er verschillende initiatieven geweest. Zowel voor  de technische school als voor vorm 
geven aan toekomstige pensionering. Op de mailing rond de calamiteit is genoeg respons gekomen om 
de schade te kunnen herstellen. Voor het laatste initiatief is inmiddels in Senegal het fundament gelegd 
voor een huis en is dar weer wat verder opgebouwd. 

ANBI status.
Wij publiceren onze informatie op onze website. Omdat we een kleine stichting zijn hoeven we niet het
verplichte format van de Belastingdienst te gebruiken. Overigens staat de vereiste informatie in de 
documenten die wij op onze website publiceren.

Bestuur
Vanuit het bestuur is er weinig nieuws. Overleg en besluitvorming gaat mondeling of per whatts app.
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