Nieuwsbrief Stichting Vrienden van Kibera oktober 2020
Beste donateur, vriend van de Stichting Vrienden van Kibera,

In 2019 is de Stichting Vrienden van Kibera opgericht. In deze nieuwsbrief vertellen we u graag welke
activiteiten we ondernomen hebben en wat de huidige situatie is van het Oloo Children Centre.

Oloo Children Centre
In Kenia zijn de maatregelen als gevolg van het coronavirus nog steeds van kracht. Het coronavirus
treft ook het Oloo Children Centre. De school is dicht tot januari. De kinderen krijgen opdrachten
mee om thuis te maken. Wel komen de kinderen naar school om te lunchen, zodat ze in ieder geval
iets eten iedere dag. Omdat er geen lessen zijn missen ook de docenten hun inkomsten. Als Stichting
hebben we daarom in juli geld overgemaakt, zodat alle docenten een kleine toelage konden krijgen.

Schoolgebouw
Het Oloo Children Centre heeft het zwaar te verduren gehad, het
gebouw moest verplaatst worden. De ‘rustige’ tijd wordt gebruikt
om het schoolgebouw opnieuw te bouwen. Het nieuwe gebouw
krijgt 16 klaslokalen, 1 keuken, 1 voorraadkamer, 1
docentenkamer en 4 toiletten. Als Stichting hebben we een
financiële bijdrage geleverd voor het nieuwe schoolgebouw. Ook
denken we mee hoe het benodigde – overige - geld bij elkaar
gebracht kan worden. Daarnaast hebben we betaald voor het
plaatsen van een grote watertank. Dankzij deze tank hoeft water
niet meer per jerrycan gehaald en betaald te worden.

Communicatie
We werken aan een nieuwe website met informatie over wie we zijn en wat we doen. Ook
ontwikkelen we een folder met informatie over onze stichting.
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Fondswerving
Naast de bijdragen van vrienden
van onze Stichting, proberen we
ook op andere manieren
inkomsten te verwerven. Zo
hebben we een donatie ontvangen
van Books4Life Nijmegen. Dit is
een tweedehandsboekwinkel, het
merendeel van de opbrengsten
wordt gedoneerd aan goede
doelen. Onze Stichting ontving €
3000,- , waarvoor wij zeer
dankbaar zijn!

Jaarverslag
Op onze website staat het jaarverslag van 2019. Ook het beleidsplan voor 2020 is op de website te
lezen.

Ambities
We willen toewerken naar een vaste maandelijks bijdrage aan het Oloo Children Centre. Een
regelmatige bijdrage kan voor stabiliteit zorgen in de verder onzekere inkomsten van de school.
Dankzij de donaties van vrienden en donateurs is een maandelijkse bijdrage mogelijk, echter corona
veranderde alles. Zodra de school weer opengaat, kijken we opnieuw wat nodig is. Dat geldt ook voor
het ontwikkelen van meer inhoudelijke steun en samenwerking.

Deze nieuwsbrief verschijnt op onregelmatige basis. Bedankt voor uw steun en blijf gezond!

Bestuur Stichting Vrienden van Kibera
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