Jaarverslag 2011 - 2014
In 2011 is Discover the World klein begonnen door Eur 1000,- te doneren voor het opknappen van de
Senga Bay Primary School in Malawi. Het oorspronkelijke idee was om een sportveld en bibliotheek
aan te leggen, maar na overleg met de school en bezoek ter plaatse was er meer behoefte om de
bestaande gebouwen op te knappen die op instorten stonden. Bovendien was er al een sportveld en
verderop in het dorp een bibliotheek.
Het bedrag van Eur 1000,- is niet in 1 keer overgemaakt naar de school, maar ter plaatse aan Zuid
Afrikanen gegeven die met een eigen bouwproject bezig waren. Nadat Frank Arents contact met ze
had gelegd tijdens en na afloop van een reis in 2009 zijn ze bij de school wezen kijken en besloten ze
de school te steunen en Stichting Discover the World te helpen door het bedrag van Eur 1000,- in delen
aan Thomas Ngwira, de headmaster van de Senga Bay Primary School, te overhandigen. Zij
controleerden de uitgaven van Thomas met bonnetjes en of de prijzen klopten. Zo is begonnen om het
1e van de 4 gebouwen van de Senga Bay Primary School op te knappen.
Met eigen activiteiten was echter meer dan Eur 1000,- opgehaald en nadat was gebleken dat Thomas
Ngwira de Eur 1000,- goed had besteed is in 2012 de overige Eur 1665,- in 3 delen gedoneerd voor het
opknappen van de rest van het 1e gebouw, de hoek van het 2 e gebouw en muurtje van het 3e gebouw.
In oktober 2012 heeft het Sunbird Livingstonia Senga Bay hotel met een donatie Eur 1535,-, plus
manuren en kleine materialen, er voor gezorgd dat het deels ingestorte 4e gebouw ook volledig
opgeknapt kon worden. In 2011 wilde het Sunbird Livingstonia nog niet helpen, maar na het zien van
de vorderingen bij de Senga Bay Primary School en de headmaster Thomas die zelf kwam vragen om
hulp zijn ze eind 2012 alsnog bijgesprongen. Vervolgens volde de regering met 2 klaslokalen eind
2012/begin 2013 wat omgerekend neer kwam op een donatie van Eur 18500,-.
Door deze activiteiten door de jaren heen is een vertrouwensband ontstaan met Thomas Ngwira en
op basis daarvan is besloten het project in 2013/2014 groter op te zetten met als voornaamste doel
de bezettingsgraad van de klassen naar beneden te brengen en de toiletten te verbeteren, zowel in
aantal als in kwaliteit.
Eerst is er contact gezocht met Stichting Bouwen en zij hebben voor Eur 500,- gezorgd voor
de professionele bouwtekeningen van zowel de te bouwen klaslokalen als de toiletten/latrines.
Daarna is er in 2013 in samenwerking met Buro Mano een projectplan opgesteld voor
opstartingskosten van Eur 908,-. Met dit projectplan zijn fondsen aangevraagd en na meerdere
afwijzingen volgden in 2014 gelukkig toch 2 fondsen die het project wilden steunen: De Marthe van
Rijswijck Foundation met Eur 7500,- en Stichting Alle Beetjes met Eur 3000,-. Voor de hulp bij het
fondsenwerven ging Eur 1271,- (10% incl. 21% btw) van dit bedrag naar Buro Mano.
Naast deze fondsen is via de 1% club en eigen fondsenwervende activiteiten een bedrag van Eur 1622,ingezameld en heeft Thomas Ngwira ter plaatse een donateur gevonden (Kids & Future
Foundation) voor de 2 klaslokalen. Inclusief vervoer van materialen en manuren kwam dit omgerekend
uit op een bedrag van Eur 18383,-. De overheid heeft daarnaast nog 360 schoolbanken gedoneerd en
schriften voor omgerekend Eur 1500,- aan de Senga Bay Primary School gegeven. Stichting Discover
the World heeft tenslotte nog een bedrag van Eur 7590 overgemaakt voor latrines, schoolmaterialen
en extra schoolbanken.
Daarmee was het project afgerond met een positief resultaat van Eur 1446,- op de begroting. Dit
bedrag is gereserveerd voor reiskosten naar Malawi om in 2015 het uitgevoerde project ter plaatse te
kunnen bekijken en te evalueren.

