
 Stichting    “IFUNI”     -     Verdistraat 38   -   7482TM   Haaksbergen      
Emailadres: info@stichtingifuni.nl      Website: www.stichtingifuni.nl

__________________________________________________________________________

Nieuwsbrief 24
Pinksteren, mei 2021,

Beste mensen, 

Het is weer tijd voor onze halfjaarlijkse brief !
In Corona tijd liepen heel wat dingen anders en dat 
gold ook voor het kleuterschoolproject in Ndera.
Ook Rwanda was getroffen door Covid en we hebben vorig 
jaar daar met hulp van de Wilde Ganzen zelfs voedselhulp 
kunnen geven. 
Het leek erop dat we met een fors tekort fase 1 van de 
kleuterschool in Ndera ( project met de Wilde ganzen 
2018.0315) moesten afronden met name omdat pas onlangs 
bleek dat destijds in de begroting niet de VAT ( Rwandese
belasting vergelijkbaar met onze BTW) ingecalculeerd was.
Ook was verschillend materiaal nogal duurder geworden!

Gelukkig waren de Wilde Ganzen bereid een paar nog niet begonnen projecten mee te nemen bij een nieuwe
aanvraag: fase 2a. In dit project WG 2021.0064 worden verder opgenomen de verplichte nieuwe keuken en 
een overkapping om de niet afgebouwde lokalen van fase 2 af te dekken en alles af te werken. 
Zodat de school in gebruik kan worden genomen en het in januari 2022 geen bouwterrein meer is. 
Uiteindelijk is er voor dit 2e deel nog een heel bedrag ( totaal 33.000 euro, 22.000 euro voor IFUNI) nodig.
Stichting IFUNI blijft wel verantwoordelijk voor de restschuld van fase 1, nog eens 2000 euro.

Het was tijd voor spoedoverleg met het bestuur van Stichting IFUNI, waar vinden wij 24.000 euro? 
Er was al 17.074 euro binnen voor fase 2a. Verder hebben wij besloten om van de beurzenpot ( 6.443 euro) 
te lenen. Dit geld was met name bestemd voor de aanloopkosten van de kleuterschool bij de start. 
Dit zal nu toch wel tot januari 2022 zal duren. 
Met al het geld dat hopelijk dit jaar binnenkomt, wordt dan de beurzenpot voor 2022 weer aangevuld.
Zo blijft de boekhouding gezond! Er is dus weinig ruimte voor andere dingen. 

Aldus werd besloten! We waren blij dat we dit 
konden doen en dat de Wilde Ganzen blijven 
meewerken zodat de kleuterschool in Ndera wel 
gerealiseerd kan worden. 

Van Violette kregen we met Pinksteren deze foto!
Veelzeggend: hoop en vertrouwen!

Ook de naam van de school is bekend: 

Rainbow Nursery School ……..en Primary School? 

Rainbow: een plek voor iedereen onder de zon.

Wie weet kan die cursieve toevoeging er later nog bijkomen
als er voor fase 2b en 3 nog eens fondsen beschikbaar 
komen. Nu gaan we nog voor de overkapping van 2 a.
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Hope Nursery School in Byumba

Ander heel goed nieuws is dat er een andere
huisvesting gevonden is  voor de HOPE
kleuterschool in Byumba. Die werd gehouden
in een kapel, die veel te klein is voor 3 klassen.

De buren van Pascal en Louise Uwimana
(initiatiefneemster) zijn verhuisd naar Kigali.
Dit huis met opstallen kon men huren en bevalt
inmiddels al zo goed dat men het graag wil
kopen. Kosten 30.000 euro: na onafhankelijk
taxateur/ makelaars advies. 
Voordeel is dat het grenst aan het al aangekochte terreintje,  en er niet nieuw gebouwd hoeft te worden. 
Ook is het veilig ommuurd, zijn water, electriciteit  en sanitair aanwezig en kan er gekookt worden. 
Het al aangekochte terrein voor nieuwbouw wordt dan gebruikt voor de koeien en een goede moestuin van 
de school. Voor de nieuwbouw was door Stichting de Waterlander al 20.000 euro toegezegd. 
Zij hebben inmiddels besloten dat het geld nu voor de aankoop van dit huis gebruikt kan worden.
De andere 10.000 euro zoekt men in Rwanda zelf bij elkaar via andere fondsen.
Ook zegde deze stichting nog 5.000 euro extra toe voor kleutermeubilair, speeltoestellen etc. en verf.
We hopen dat  zo aan het huis een eigen accent als school gegeven kan worden. 

Tot slot: De volledige jaarrekening over 2020 vindt u op de website van Stichting IFUNI,  
www.stichtingifuni.nl evenals het jaarverslag 2020 en een projectenlijst. De verkorte versie vindt u hier! 

Ondanks Corona was 2020 toch een mooi jaar voor de stichting. Daarvoor danken wij u allen.
Van 6 – 20 december hopen Jan ( vooral Kigali) en Bert ( vooral Byumba) een bezoek aan de verschillende 
projecten te brengen. Met kerst krijgt u dan hopelijk weer zo’n Goed Nieuws brief. 

We hopen dat dit alles met uw steun en met die van diverse kerken mogelijk wordt. 

Jan en Nelleke van Schaardenburgh.
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Samenvatting exploitatie N.B.posten die op 0 staan worden niet genoemd In 2020
Inkomsten begroot ralisatie Uitgaven begroot realisatie
P8 vrije giften e.a. € 2.000,00 € 2.175,29 P1.1 poppenatelier € 0,00 € 250,00 Covid- maskers
P5 UBWUZU € 500,00 € 250,00
P5a Hope NS € 0,00 € 10.000,00 P5a Hope NS € 0,00 € 0,00
P6 Ndera € 5.000,00 € 14.665,88 P6 Ndera € 5.000,00
P7 beurzen € 3.000,00 € 4.165,00 P7 beurzen € 3.000,00 € 1.400,00
P8.0 noodhulp P8.0 Noodhulp € 1.000,00 € 2.927,50 Corona hulp

€ 8.500,00 P8.2 Onkosten stichting € 1.500,00 € 435,65
Totaal inkomsten € 31.256,17 € 10.500,00

Totaal uitgaven € 5.013,15

BALANS AKTIVA PASSIVA
2020 2021 bestemmingsreserves 2020 2021

01-01-21 bank € 6.885,90 € 32.628,92 P5a Hope Nursery School € 0,00 € 10.000,00
P6 Ndera NS € 0,00 € 14.665,88
P7 beurzen € 4.263,00 € 7.028,00

totaal € 4.263,00 € 31.693,88

algemene reserve € 2.622,90 € 935,04

€ 6.885,90 € 32.628,92

BEGROTING
Inkomsten 2020 2021 Uitgaven 2020 2021
P8 vrije giften e.a. € 2.000,00 € 2.000,00
P5 UBWUZU € 500,00 P5 UBWUZU € 500,00
P5a Hope NS € 500,00 € 10.000,00 P5a Hope NS € 20.000,00
P6 Ndera € 5.000,00 € 5.000,00 P6 Ndera NS € 5.000,00 € 20.000,00
P7 beurzen € 3.000,00 € 1.000,00 P7 Beurzen € 3.000,00 € 3.500,00

€ 18.500,00 P8.0 Noodhulp/onvoorzien € 1.000,00 € 1.000,00
bestemmingfondsen € 27.500,00 P8.1 projectreizen € 1.000,00 € 500,00

€ 10.500,00 € 46.000,00 P8.2 Onkosten stichting € 500,00 € 500,00
€ 10.500,00 € 46.000,00
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