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

Project overzicht 2021 stichting IFUNI, lopende projecten
vanaf april 2019- heden heerst ook in Rwanda Covid-19
P1

Poppenatelier in Gisenyi:
Bij ons bezoek in 2020 werd bekend dat de oude leden van het poppenatelier het
pensioenfonds onderling eerlijk hebben verdeeld en geinvesteerd in eigen huis of
studie van de kinderen.
Enkele stageaires hebben zich ingekocht en zijn nu ook lid, anderen vielen af.
In principe is onze bemoeienis afgesloten.

P2, P3 en P4 resp. in Kigarama, in Rubengera en in Remera-Ruhondo zijn afgesloten.
P5.1

UBWUZU:
Door Covid -19 stond het contact op een zeer laag pitje. Het hotel van de Pinksterkerk
aan de overkant is geopend. Elysee is daar gaan werken. Zijn beurs werd niet
voortgezet.

P 5.2 APAPEB.
Bert ten Kate onderhoudt de contacten. Wij zijn zeer benieuwd hoe het verder met de
school gaat tijdens deze COVID-19 pandemie.
Voor 2022 staat een bezoek gepland. Bert heeft weer 20 laptops klaar gemaakt.
P5.3

Hope NurserySchool in Byumba is een bemiddelingsproject van een grote
sponsor. Zij konden een huis aankopen en het terrein voor kleuters geschikt maken.

P6

Kleuterschool in Ndera.
In 2019 kon er begonnen worden met de bouw van de kleuterschool ( Fase1) i.s.m. de
Wilde ganzen. De totale begroting was circa 60.000 euro. Ook stond voor 2020 nog de
bouw van fase 2 gepland door een Amerikaanse kerk. Door Covid-19 strandde dit
project. In 2021 werd door IFUNI fase 2a geformuleerd en verwezenlijkt ( 34.000
euro). Er kwam een goede overkapping over dit bouwterrein.
November 2021 is de kleuterschool met 1 klas gestart.
De komende 2 jaar is onze aandacht gericht op de vraag: hoe de school goed
levensvatbaar kan worden en of er voldoende animo in Rwanda is om kleuterbeurzen
te fourneren ( niet uit het buitenland)

P7

Kleuterbeurzen in Gisenyi en Ndera:
De diaconie van de EPR in Gisenyi kreeg de beschikking over 15 kleuterbeurzen zodat
ook zeer arme kinderen naar de kleuterschool kunnen. Omdat het schooljaar wijzigde
is dit jaar 2x 15 x 60 euro overgemaakt : 1800 euro.
Wij bouwen in 2021 verdere reserve op in het beurzenfonds omdat deze beurzen ook
in 2022 in Ndera nodig zullen zijn.
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