ACTUEEL VERSLAG STICHTINGSACTIVITEITEN 2019 – 2021
De afgelopen 2 jaar heeft de Stichting de volgende zaken bereikt
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We zijn begonnen met de opzet van een basisschool in Wanding Zuid-Soedan. De naam
van de school is “Matthew K. Jing Primary School Wanding”. Het bijbehorende project
hiervoor heeft de naam “Educational Project Matthew K. Jing Primary School
Wanding”.
Er zijn vrijwilligers gevonden die de kinderen les willen geven (in 1e instantie waren het
er 15, momenteel zijn er 6 vaste en 4 ad-hoc vrijwilligers).
In Kenia is via via een instructeur gevonden die 3 maanden in Wanding is geweest om de
vrijwilligers educatie te geven op het gebied van lesgeven.
We hebben lesmateriaal kunnen sturen voor de instructeur en de vrijwilligers, en
daarnaast ook schoolboeken en schoolmateriaal voor de kinderen. Ook hebben we
sportartikelen gestuurd voor sportactiviteiten voor de schoolkinderen.
De vrijwilligers hebben T-Shirts ontvangen met het logo van de stichting.
Er is een banier gemaakt met de naam van de school erop om op te hangen.
De lokale kerk was zo enthousiast geworden over het nieuw gestarte onderwijs dat sinds
2020 de schoolklassen bij slecht weer in de kerk mogen zitten.
De lokale kerk had in 2020 besloten om hun medewerkers voor een intensieve cursus
Engels naar Kenia te sturen en heeft daarbij 3 van de 10 leerkrachten van de school
gesponsord voor diezelfde cursus.
Ter versteviging van onze positie in Zuid-Soedan is er een lokale stichting opgericht in
Juba, Zuid-Soedan (RLF South Sudan). Tevens zijn we daardoor verplicht geregistreerd bij
een nationale organisatie genaamd RRC (Relief and Rehabilitation Commission), een
instantie waar alle NGO’s, CBO’s, Verenigingen en Genootschappen zich bij moeten
registreren.
We hebben daar nu een bestuurslid die lokale taken uitvoert en fondsen aanschrijft.
We maken sinds kort in Zuid-Soedan deel uit van het zogenaamde Educatiecluster.
In 2020 zijn er relatief veel giften binnengekomen (zie Jaaroverzicht Stichtingsrekening).
Na vele belacties van onze voorzitster is de Wanding Diaspora eindelijk begonnen met
het sturen van geld, dit wordt een dezer dagen naar de bankrekening van de Stichting
overgemaakt.
Zie verder ook de gepubliceerde Jaaroverzichten van de Stichtingsrekening

