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

Jaarverslag Stichting IFUNI 2021
Vergaderen en bestuur:
Het bestuur vergaderde in 2021 2x op 24 maart en een spoedoverleg op 16 mei.
Een 3e vergadering is niet gepland omdat Covid-19 heerste en de projecten in Ndera en Byumba goed
verliepen. De leden van het bestuur werden per mail of telefoon goed op de hoogte gehouden.
Het opmaken van de jaarstukken 2020 verliep vlot. Zij werden op 24 maart 2020 goedgekeurd. Het
beleidsplan 2016-2020 is aan herziening toe.
Er waren in het bestuur geen veranderingen.
PR en uitwisseling: Er kon gelet op de Corona maatregelen in Rwanda en de quarantaine plicht
aanvankelijk gedurende 1 week in een hotel aangewezen door de staat geen bezoek plaats vinden.
Fase 1 en 2a van de kleuterschol in Ndera werden afgebouwd. Op 1 november startte de kleuterschool
met 1 klas. Ook kon er een huis met terrein en bijgebouwen voor de Hope NS in Byumba aangekocht
worden dankzij een grote sponsor.
De steun van kerken in 2021 was verrassend groot.
–
Sinds 1 maart 2020 heeft de PKN- kerk van Neede het project in Ndera geadopteerd.
Zij hebben dit jaar 401,80 + 6464,00 totaal 6855,80 euro bijgedragen. Vanwege de Corona was er geen
jam-markt maar wel huisverkoop en ook was er een kleine adventsmarkt.
–
De steun van de Amerikaanse kerk die voor fundsraising voor fase 2 zou zorgen, bleef ook
door Corona achterwege na de 1e storting van 10.000 euro. Van dit geld is wel de extra stevige
fundering voor fase 2 verzorgd dit jaar.
–
Van de diaconessenkerk in Arnhem ( Noord) ontvingen we 1000 euro
–
van de PG in Zutphen kregen we 1000 euro
–
PKN kerk in Haaksbergen-Buurse ontvingen we ook dit bedrag: 1000 euro.
–
van de diaconie Eibergen- Rekken kregen we 2000 euro
–
van de PKN kerk in Losser 500 euro
Daarnaast waren er een paar grote donaties ook voor de beurzenpot.
Ook kregen we van Stichting de Waterlander nog eens totaal 19.000 euro voor het Hope Nursery
project in Byumba. Dit geld is gebruikt voor de aankoop van een huis met bijgebouwen op een mooi
ommuurd perceel. Wij bemiddelen alleen en zien toe hoe het geld besteed wordt.
Voor 2022 is er nog 1500 euro in kas. Dat zal gegeven worden als men een redelijke verantwoording
geeft van de uitgaven en als het bestuur van de school officieel juridisch eigenaar is geworden.
Website: De website werd goed bijgehouden dit jaar.
Nieuwsbrieven: er kwamen 2 nieuwsbrieven uit: in mei ( 24) en oktober ( 25) + in december een
korte kerstgroet en update rond de kleuterscholen.
Project bezoeken: deze staan gepland door Jan en Bert van 22 febr. tot 8 maart 2022. Tenzij
quarantaine COVID-maatregelen roet in het eten gooien. In augustus kan Jan hopelijk nog een
privereis maken.
Dank: Wij willen alle goede gevers van 2021 bedanken. Zonder hun hulp is het werk van Stichting
IFUNI niet mogelijk en ook danken wij allen die onmisbare morele steun verlenen.
Tot slot: In 2022, 2023 en 2024 zullen we met kleuterbeurzen de kleuterscholen blijven ondersteunen.
We zijn blij en danken God dat we dit werk nog in gezondheid kunnen doen.
Jan van Schaardenburgh, voorzitter stichting IFUNI.
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