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Onderwijs en Corona
Door de situatie omtrent Corona zijn de kinderen in 2020 maar 2
maanden naar school geweest
De regering heeft een systeem bedacht om in een periode van
twee jaar dit verloren schooljaar in te halen. Vakanties worden
ingekort waardoor er meer “schooltijd” ontstaat. Dit betekent dat
er nu 4 lesperiodes (terms) per jaren moeten worden betaald in
plaats van 3.
2021:
Term 2:
Term 3:
Term 1:
Term 2:

4 januari - 19 maart
10 mei - 16 juli
26 juli - 1 oktober
10 oktober - 23 december

Dank

Wij zijn het afgelopen jaar enorm geholpen
door de extra giften van onze dierbare
sponsoren. Dank aan allen die deze
moeilijke situatie konden inschatten en ons
financieel hebben gesteund. Wij hebben
hier o.a. mondmaskers voor gekocht die de
kinderen (ook bij een temperatuur van
35-40°C) de hele dag moeten dragen.
Sommige ouders waren voorheen in staat
om een klein deel van de kosten mee te
betalen, maar dit is nu voor het overgrote
deel niet meer mogelijk. Voor 40% van de
kinderen van Turkana Girls School kan niet
meer betaald worden laat een wanhopige
Sister Florence ons weten. Ze wil niemand
van deze gemotiveerde kinderen naar huis
sturen!

Sister Florence

2022
Term 3:
3 januari - 4 maart
Term 1-3: 25 april - 25 november
2023 :
Weer normaal met het begin van het schooljaar in januari

Lucy is een meisje dat erg geholpen is met
het programma en ze beseft het maar al te
goed. Daarom stimuleert ze de andere
kinderen ook. Ze komt naar alle
workshops, ze neemt enthousiast deel en
vertelt hoe dankbaar ze is met deze kans
en ze is vol moed om iets van haar leven te
maken. Ze heeft geleerd om voor een volle
zaal te spreken en durft zich kwetsbaar op
te stellen. Zij en de hele groep danken alle
sponsors uit het diepst van hun hart voor de
steun in deze moeilijke tijd.

Corona is wereldwijd aanwezig en het raakt ons allemaal, in de armere
landen een stuk ingrijpender dan bij ons omdat er geen steun is van de
overheid. De kinderen in Turkana zijn afhankelijk van ons-van u!

Awareness

De awareness-trainingen worden georganiseerd om jongeren vertrouwd te maken met
persoonlijke en maatschappelijk veranderingen. Zeker in deze tijd is het belangrijk om
regelmatig contact te houden met de meisjes en jongens zodat ze aangesloten blijven bij het
onderwijs. Het risico is groot dat ze niet meer naar school terugkeren als het onderwijs weer
start. Kinderen hebben in hun ontwikkeling naar (jong) volwassenheid ondersteuning nodig en
een plek om persoonlijke en intieme onderwerpen te kunnen bespreken. Wat zoal aan bod is
gekomen in 2020: Persoonlijke ontwikkeling, dromen, rechten van een kind, gender gelijkheid,
SOA’s, gezondheid en hygiëne, menstruatie, seksueel misbruik en kinderhandel, etc. etc. Dit
krijgt in de scholen geen aandacht en de meeste ouders voelen zich niet comfortabel om deze
onderwerpen te bespreken. De awareness-trainingen bieden deze veilige omgeving wel en
dragen bij aan het fysiek en mentaal weerbaar maken van de kinderen.

Feiten en Cijfers
Als gevolg van de Corona pandemie is het schooljaar 2020 verschoven. Dit heeft grote gevolgen gehad voor
de financiën van de stichting. In 2020 hebben we minder hoeven uit te geven voor de scholen, omdat deze
gesloten waren. Deze kosten krijgen we echter in 2021 en 2022 als extra uitgaven. In 2020 hebben we wel
extra uitgaven gehad in verband met de Corona pandemie. Uitgaven in de vorm van extra Awareness
trainingen, extra voedselhulp en mondmaskers voor de kinderen. Gelukkig hebben we hierin kunnen voorzien
door extra donaties die we hebben ontvangen. In andere jaren worden in december nieuwe kinderen
opgenomen in het programma, zij starten in januari met de middelbare school. Voor deze kinderen wordt dan
direct het schoolgeld voor de komende vier jaar als reservering in de boekhouding opgenomen. Nu we
afgelopen december geen nieuwe kinderen hebben kunnen aannemen lijkt het alsof we € 40.000,-- winst
hebben gemaakt. Dit is een vertekend beeld; medio 2021 gaan we weer kinderen in het programma
opnemen, waarvoor dan weer gereserveerd moet worden. Hoeveel kinderen we kunnen opnemen is
afhankelijk van de te verwachten ontwikkeling van de schoolkosten (de meeste scholen hebben nu financiële
problemen als gevolg van de tijdelijke sluiting in 2020). Uiteraard is het ook afhankelijk van de donaties die we
nog gaan ontvangen. Wilt u zorgen dat we kinderen kunnen opnemen, doneer dan voor 31 mei, zodat we
deze bedragen mee kunnen nemen bij de aanname van nieuwe kinderen medio 2021.
Het uitgebreide jaarverslag 2020 kunt u vinden op de website.
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Wij danken u hartelijk voor uw donatie:
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