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We hebben het schooljaar 2017 – 2018 goed afgesloten met 12 studenten die over zijn gegaan naar 

het volgende jaar. Er zijn alleen wel wat wisselingen geweest. Vanaf de 2e termijn van het schooljaar 

2017 – 2018, begonnen in januari 2018, is Mtosa overgenomen door een andere scholarship en hebben 

wij besloten Kondwani te steunen voor de rest van het schooljaar. Aan het eind van het schooljaar 

2017 – 2018 is Kondwani ook overgenomen door een andere scholarship en hetzelfde geldt voor 

Langison. Hierdoor hebben wij in hun plaats twee andere studenten geselecteerd, Larita en Farook. 

Het schooljaar 2018 – 2019 is in september van start gegaan en we steunen nu deze 16 studenten:  

Robert, Gift, Cliff en Catherine in het 4e jaar. 

Brown, Jane, Felix en Floncy in het 3e jaar. 

Fayson, Sandra, Farook, Lorita in het 2e jaar.  

Aaron, Isaac, Laeca, Trinity 1e jaar. 

Het totale bedrag van deze scholarships bedraagt Eur 2450,- en dit bedrag is onder andere gefinancierd 

door een 3e donatie van Eur 550,- van Stichting ViVant. Verder is er een donatie binnengekomen van 

Eur 500,- van Intraval en hebben we een 2e Discover the World run georganiseerd die Eur 525,- heeft 

opgeleverd.  

 

Andere activiteiten waren een tennisclinic bij GTV van Starkenborgh (Eur 160,-), Whiskeyproeverij (Eur 

200,-), Pubquiz bij Gelkinge 9 (Eur 105,-), verkoop van T-shirts bij het BENK tennistoernooi (Eur 50,-) 

en heeft het donatiepotje bij GTV van Starkenborgh dit jaar Eur 75,- opgeleverd. We hebben ook weer 

2 nieuwe leden mogen begroeten en er zijn losse donaties binnen gekomen. Ook was er nog Eur 80,- 

over van vorig jaar, omdat de scholarship van Kondwani voor de 2e en 3e termijn Eur 80,- goedkoper 

was dan de begrote scholarship voor Mtosa. 

Verder hebben we de eerste vrijwilligers geboekt die in 2019 voor 2,5 maanden vrijwilligerswerk gaan 

doen bij de Senga Bay Primary School. Hierdoor hebben we een belangrijk deel van de scholarships 

kunnen financieren en wordt een muurtje bij de Senga Bay Primary School opgeknapt. 

Op het moment dat de vrijwilligers boekten was Frank Arents zelf in Senga Bay, waar hij van september 

2018 – februari 2019 op eigen kosten is geweest om het schoolsysteem te onderzoeken, studenten te 

ondervragen, scholen te bezoeken en de Chiweta Children Support website op te zetten. Hierdoor is 

een duidelijk beeld ontstaan van het schoolsysteem, de selectie en de voortgang van onze studenten. 

Conclusie is dat het scholarship programma goed loopt en we ons vasthouden aan dezelfde basis 

waarbij we kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Informatie over het schoolsysteem en de 

selectie procedure is te vinden op de Chiweta Children Support website:  

https://sites2.webwerf.nl/chiweta-children-support/ . 


