Jaarverslag 2015 Stichting Tunajenga

Educatie
Stichting Tunajenga is verantwoordelijk voor de educatieve kosten van
jongeren en specifiek de Albino’s.
Albino’s
De sponsoring maakt mogelijk dat zij naar de primary school kunnen
gaan: zoals de Albino’s Mwanamisi en Dzame en Umazi. Zij bezochten in
2015 eerst de Mgombezi primary school en maakten later de overstap
naar de New Life Academy.
Hamisi Mwero, Hamisi werkte als vrijwilliger, eerst op de Mgombezi en
later maakte hij net zoals zijn zusje en nichtje de overstap naar de New
Life Academy. Hamisi volgt een ECDE opleiding, certificate.
Jongeren
De jongeren gaan dankzij sponsoring naar de middelbare school;
collegegeld, boeken, uniform, kost en inwoning ( boarding), medische
kosten examengeld en shopping, zijn o.a. de kosten die betaald
worden. Het totaalbedrag om een middelbare school opleiding te
volgen, wordt opgemaakt in termijnen. Er zijn er 3.
Soms komt daar bij een verzoek tot betaling van extra kosten zoals
rekenmachine, vervoerskosten etc.
De jongeren komen van de sponsorscholen, die wij al jaren bezoeken
zoals: de Ganda Primary, de Dzombo primary, de Kiruku primary.
Het is daarbij altijd de voordracht van de school met het oudercomité
om over te gaan tot sponsoring. Voorwaarden is wel dat zij een goede
KCPE ( Cito score ) moeten hebben behaald.
Andere jongeren zijn inmiddels ouder en vervolgen een
vervolgopleiding. Echter zij hebben een leerwerktraject d.w.z. zij
werken 9 maanden op een school en gaan gedurende de vakanties
naar hun eigen opleiding. Dit doen zij in de maanden; april, augustus en
december. Zij ontvangen tevens een maandelijkse bijdrage tussen
€ 30,00 en € 35,00 ) Dit is afhankelijk van de koersberekening.
De uitgaven van deze vervolgopleiding worden betaald. Eigenlijk gelijk
aan die van de jongeren (collegegeld, boeken, uniform, kost en
inwoning medische kosten examengeld en shopping).
Ook proberen wij de jongeren 2 keer per jaar tijdens ons bezoek te
ontmoeten.

onze projecten

Vrouwengroep Nuruya Nyumbani
In maart 2015 is de groep gestart en de 20 vrouwen hebben ieder 100
euro ontvangen. Met daarbij de afspraak dit bedrag in 1 jaar terug te
betalen. De business is daar bij divers; kippen, geiten, eenden, koekjes,
melk, zeep, bonen , gedroogde visjes, fruit en groenten, houtskool,
hout, doeken en stof.
De groep is samengesteld op voordracht van het dorp en de community
van de Dzombo school. De groep kent een chairlady, een secretary en
een tressorholder.

Water tanks en schoolbankjes
De Dzombo primary school heeft nu per lokaal 1 watertank waarbij de
stool ( tafels op hoge poten ) zijn gemaakt door de ouder. Dit
kleinschalige waterproject zal worden uitgezet bij de andere scholen.
Het maken van de schoolbankjes is uitgezet bij de plaatselijke
meubelmaker.

Diverse kosten
Deze zijn gemaakt voor kosten Triodos bank, kosten site.
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Financieel jaaroverzicht 2015
Saldo lopende rekening 1-1-2015
Saldo lopende rekening 31-12-2015
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7.594,52
163,64
117,94
35,40
1.818,18
37,36
3.000,00

€

12.767,04

Inkomsten diverse projecten
Educatie jongens/meisjes/albino's
Watertankjes
Schoolbankjes
Sponsoring vrouwengroep
Overige inkomsten
Opdracht Dinka Primary School Tanzania

Uitgaven diverse projecten
Educatie jongens/meisjes/albino's
Watertankjes
Kosten Triodos bank
Kosten site
Sponsoring vrouwengroep
Bankopnamens t.b.v. Makenadag in Kenia
Opdracht Dinka Primary School Tanzania

Opdracht voor schoolbankjes in 2015 gegeven en zal in 2016 geleverd worden

