Jaarverslag 2016
Vorig jaar hebben we met het overgebleven geld van het bouwproject een pilot gedaan om kinderen
door te laten stromen van de Senga Bay Primary School naar de middelbare school. De 4 kinderen die
we gesteund hebben voor het schooljaar 2015/2016 waren Robert, Gift, Cliff en Catherine. Uiteindelijk
was er nog een bedrag over van Eur 142,- en dit bedrag is samen met Eur 90,- eigen inleg van Frank
Arents gebruikt om het schoolgeld voor het 1e jaar van de universiteit voor Vaida (de dochter van
Thomas Ngwira) te financieren. Ze hebben alle 5 het eerste jaar gehaald en zijn in september 2016
begonnen aan het 2e jaar.
Om deze scholarships uit te breiden in de toekomst hebben we een lokale NGO opgericht met de naam
Chiweta Children Support (in het Chichewa ‘Chiweta Thandizo La Ana). De oprichting is uit eigen
middelen gefinancierd door Thomas Ngwira (Eur 376) en Frank Arents (Eur 413) en de bedragen
opgehaald uit fondsenwervende activiteiten zijn dan ook volledig naar de scholarships gegaan en niet
naar organisatie- of oprichtingskosten.
Naast Robert, Gift, Cliff en Catherine die in september 2016 met het 2e jaar op de middelbare school
zijn begonnen zijn er voor het schooljaar 2016/2017 4 nieuwe studenten ingestroomd in het 1e jaar
van de middelbare school: Brown, Jane, Felix en Floncy. Robert en Brown doen Grade A, en Gift, Cliff,
Catherine, Jane, Felix en Floncy Grade B. Bij de selectie houden we niet alleen rekening met het niveau,
maar ook met de verdeling jongens en meisjes. Voor 2016/2017 steunen we nu 8 studenten (5 jongens,
3 meisjes) en de kosten van deze scholarships komen totaal uit op Eur 1062,-.
Dit bedrag hebben we weten te financieren met fondsenwervende activiteiten. Zo hebben we met een
pubquiz Eur 315,- opgehaald en met een lege flessen actie bij Albert Heijn in Selwerd (Groningen) Eur
120,-. Via 1% club is er Eur 83,- binnen gekomen en Stichting ViVant heeft het grootste deel
gefinancierd door ons met het missende bedrag van Eur 545,- te steunen.
Uiteraard willen we dezelfde 8 studenten de komende jaren ook steunen en vanaf september 2017
weer 4 nieuwe studenten in laten stromen. Verder zal Frank Arents in september 2017 op bezoek gaan
bij Thomas Ngwira in Senga Bay, Malawi. Niet alleen om de kinderen te zien, maar ook met het idee
om verder uit te breiden naar andere scholen en de mogelijkheden te overleggen voor een
kwaliteitsinjectie voor het onderwijs op de Senga Bay Primary School.

