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Activiteitenplan Stichting IFUNI 2022. 

2021 was nog steeds een Corona jaar! Dat maakte een bezoek niet mogelijk.
In 2022 hopen we dat het wel weer kan: 
– er zijn 2 kleuterscholen wat betreft de bouw klaar gekomen,
– voor APAPEB zijn 20 laptops klaargemaakt door Bert en natuurlijk
– bezoeken we  UBWUZU dat zich ondanks alle tegenslag lijkt staande te houden.

Speerpunt in 2022 blijft een goede start van de Rainbow School  in Ndera
1 november 2021 begonnen ze met 1 klas. 
Fase 2a ( de overkapping van fase 2 en een keuken)  is af en het ziet er mooi uit. Ook de 
schulden zijn afbetaald. 
Er is geld in de begroting gereserveerd voor kleuterbeurzen en ook voor evt. nog ontstane  
tekorten. Duidelijk is wel dat stichting IFUNI niet meer geld werft voor verdere bouw. 

Pensioenproject van de vrouwen van het poppenatelier in Gisenyi : is afgesloten.

Het kleuterschool project in Gisenyi. 
Voor 2022 hebben we opnieuw 15 leerlingen via de lokale diaconie geadopteerd.  

UBWUZU- II  is nog steeds geopend ondanks de Corona en loopt matig. 
Elysee werkt aan de overkant. 
In het kader van onze afbouw zullen wij geen nieuwe investeringen doen bij UBWUZU.

Voor APAPEB gaan we nog bekijken wat we via het beurzenfonds kunnen doen.
Ook staan er 20 refurbished laptops klaar bij Bert.

Het HOPE -project ( kleuterschool in Byumba van Mme. Louise Uwimana) heeft een 
nieuwe behuizing mogelijk gemaakt door  door een grote sponsor. Wij zijn bemiddelaars 
tussen de sponsor en het particuliere initiatief van Mme. Louise Uwimana.

Zoals al einde 2019 gemeld, zullen wij ( Jan en Nelleke) de komende 3 jaren afbouwen d.wz. 
tot einde 2024 zullen we de lopende projecten ondersteunen. We hopen die projecten goed en 
zelfstandig achter te laten. Nu de bouwprojecten klaar zijn zullen we alleen voor het 
beurzenfonds nog geld werven en voor evt. noodhulp. Dat wat t.z.t. nog in kas zit zal verdeeld
worden over de verschillende projecten.
We hopen nog wel een fotoboek te maken van 2009-2024 en de digitale versie aan de 
sponsoren aan te bieden. 

Wij zijn zeer blij met de ondersteuning die we van de PKN- kerk in Neede met name voor de 
kleuterschool in Ndera en voor het beurzenfonds krijgen. 

Jan van Schaardenburgh, voorzitter                                         Datum akkoord: 2 februari 2022 
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