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Beste mensen,

nieuwsbrief 3, september 2011

Het is inmiddels al weer meer dan een halfjaar geleden dat we als stichting wat van ons hebben laten
horen.
De winter werd lente, toen kwam de zomer en velen van u zijn inmiddels al met vakantie geweest.
IFUNI-reis.
In februari waren wij met een groep ( totaal 9 incl. ons beiden) naar Rwanda.
De reis is zeer geslaagd te noemen. We hebben veel gezien, geleerd, gesproken, ons verwonderd en
genoten. Al met al heeft deze reis toch heel wat tijd aan voor- en na bereiding gekost, vandaar dat
deze nieuwsbrief wat later is. We hebben veel uniek foto- en videomateriaal maar dat alles verwerken
in een boek of film is nog een verhaal apart.
Verbaasd waren de deelnemers dat ze zich zo veilig hadden gevoeld in Rwanda . Verder dat
Rwandezen zo aardig en netjes zijn. Het land zo prachtig, de straten zijn schoon, het verkeer ordelijk (
in de stad geen fietsen meer) en iedereen loopt er netjes bij.
Is er dan nog wel hulp nodig? Het moet gezegd dat je zodra je van de asfaltwegen afgaat veel meer
van het werkelijke leven van de gewone man / vrouw en nog wel veel armoede ziet.
Van de reis is een verslag met foto’s gemaakt. Zie op www.stichtingifuni.nl. Alle deelnemers waren
zeer tevreden over de reis. De uiteindelijke prijs ( € 2350,- + $ 150,-, all inclusive, zelfs met visum )
viel mee. 10 % van de reissom is naar Stichting IFUNI gegaan voor één van de projecten. We mikken
voor de volgende reis op 28 januari tot 14 februari 2012. Het programma zal ongeveer hetzelfde zijn.
Begin december zal er een kennismaking- en voorbereidingsdag zijn.
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ANBI-status

Jaarverslag 2010
In deze nieuwsbrief treft u een zeer korte financiële verantwoording over 2010 van onze stichting aan. Daar
is hard aan gewerkt door onze nieuwe penningmeester Ton van Mil. De uitgebreide versie + de begroting
vindt u op www.stichtingifuni.nl .
ANBI-status
12 mei kwam de belastingdienst om te zien of we wel een goede ANBI- stichting zijn. Dat blijkt het geval.
Ook is duidelijk dat er behalve voor de nieuwsbrieven en de bankkosten geen geld in de eigen organisatie
gaat zitten. Al het geld wordt aangewend voor de projecten. U kunt zien in ons jaarverslag dat sommige
projecten duidelijk zijn afgebouwd wat betreft onze betrokkenheid. Wel volgen we deze nog met
belangstelling. Andere plannen zijn in een voorfase en vragen naast bemensing ook duidelijk gerichte
financiering.
Ons doel is vooral bemiddelen en kleinere projecten mogelijk maken zodat mensen verder kunnen.

Kort overzicht inkomsten en uitgaven 2010

Evaluatie projecten:
De kleuterschool is afgebouwd in Gisenyi,. Er zijn nieuwe wensen ontstaan. o.a een eenvoudige
buitenkeuken, een toiletgebouw en goed lesmateriaal.
Het motel UBWUZU in Byumba loopt en kan nu ook gaan werken aan een slagvaardiger boekhouding en
het uitbreiden van de restaurantfunctie. We maakten € 4000,- over ( giften o.a.van Lions – Haaksbergen en
RABO-bank Almere) om 2 grote tenten en tafels en stoelen te kopen.
In Kigarama is het bureau voor de coöperaties afgebouwd. Het geitenproject van de vrouwen loopt goed.
De alfabetisatie van de jeugd en vrouwen gaat door. Het fietsenplan (werkgelegenheidsproject) is nu na
de fase van ontwikkeling en bewustmaking van start gegaan . 7 jongeren ( ook vrouwen) kregen fietsen en
moeten ze nu gaan terugverdienen zodat ook anderen een fiets kunnen krijgen en weer gaan terugbetalen.
Ook heeft een startsubsidie ( € 150,- ) voor een zeepproject van jongeren er voor gezorgd dat ze uit hun
verdiensten nu muziekinstrumenten konden aanschaffen. ( een keyboard met versterkers) .
Wij willen allen die onze stichting ondersteunen met geregelde giften, materiaal, PR etc. heel hartelijk
danken. Zonder jullie hulp kunnen we dit werk niet doen. Wees ervan overtuigd dat uw gift goed terecht
komt.
Een hartelijke groet, namens het bestuur van Stichting IFUNI
Jan van Schaardenburgh, voorzitter,
Nelleke van Schaardenburgh, secretaris.

P.S. om kosten te besparen versturen we deze nieuwsbrieven voor een deel ook per email.
Als u dit ook wenst, wilt u dan uw mailadres doorgeven op info@stichtingifuni.nl ?

