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Wat zijn onze doelstellingen?
SUNSHINE4KIDS VZW is een privé organisatie die de kwaliteit van het
onderwijs in ontwikkelingslanden wil ondersteunen, opdat het
toekomstperspectief van de plaatselijke bevolking verbetert.
Wij onderschrijven momenteel volgende doelstellingen:
Doelstelling 1 :
De leerkrachten bijstaan op didactisch en pedagogisch gebied. Dit door
demo-lessen te geven aan leerkrachten en leerlingen. Vooral voor wiskunde
vragen ze om hulp.
We zorgen er ook voor dat ze kunnen starten met een opleiding of hun
opleiding kunnen voltooien.
Doelstelling 2 :
Scholen voorzien van het allernoodzakelijkste schoolmateriaal, zoals :
schrijfgerei, schriftjes, handboeken, banken, stoelen, kasten, opbergkoffers. Zo
kan het onderwijs tegelijkertijd doeltreffend èn eenvoudig zijn.
Indien nodig voorzien we de school ook van het levensnoodzakelijke water.
Onze activiteiten concentreren zich in het zuiden van Kenia, district Kwale,
Ukunda
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2020 : een jaar waar het gewone speciaal was!
Ik had graag een voorwoord geschreven zonder Corona te vermelden. Maar
dit leek bijna onmogelijk. Laat ons dan spreken over Covid 19. Het virus heeft
de werking van Sunshine4kids ook in zijn greep gehad in 2020. De impact op
de inkomsten was groot door het annuleren van talrijke fundraising events.
Ook in Kenia zijn de gevolgen groot. Alhoewel het niet eenvoudig is om juiste
cijfers te krijgen, kunnen we toch stellen dat de gevolgen voor de mensen
enorm zijn. De impact op de economie is catastrofaal. Vele families zitten
zonder inkomen en dat heeft gevolgen voor een groot aantal kinderen die
daardoor niet meer kunnen naar school gaan. Vooral meisjes worden
daardoor getroffen. Uithuwelijken op jonge leeftijd is spijtig genoeg voor
families soms een oplossing. Velen worden terug gekatapulteerd in de tijd en
oude demonen steken weer de kop op.
Dankzij ons strikt financieel beleid en het vermijden van vaste kosten hebben
wij door de jaren heen reserves opgebouwd die ons nu toelaten om ook in
deze tijden de nodige investeringen in Kenia te kunnen doen.
Onze ”Ambition Shine School 2020” waarbij we een volledige nieuwe school
wilden bouwen en uitrusten is gerealiseerd. Proficiat voor al diegene die dit
mogelijk gemaakt hebben. Uiteraard ook dank aan al onze sympathisanten
die ons gesteund hebben om deze ambitie tot een goed einde te brengen.
Ook in Rose Mwakwere Girls School hebben we de laatste grote
investeringen afgewerkt door de bouw van een bakkerij en een eetzaal. Ook
hier is in enkele jaren tijd een heel nieuwe school gebouwd en uitgerust.
De toekomst zal er heel anders uitzien na Covid 19, hoe weten we nog niet,
en het noopt ons om er over na te denken.
Maar in dit uitzonderlijk jaar hebben we toch zaken kunnen realiseren en dat
is zeker een lichtpunt in deze tijden.
Beatrijs Schurmans
Voorzitter.
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I ADMINISTRATIEVE WERKING
BEHEERORGANEN :
Bestuursorgaan :
Voorzitter :
Beatrijs Schurmans
Bestuurders:
Steven Dewaele
Pascale Perneel
Philippe Vancayseele
Nancy Claerhout
Kernleden:
Mieke Vandeputte
Christophe Perneel
Charlotte Willequet
Steffi Goemaere
Nicolas Naudts
Davy Temmerman
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PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING TER PLAATSE
Dolly Muuo is onze permanente vertegenwoordiging ter plaatse in Kenia.
Zij heeft een adviserende en coördinerende rol, en was verantwoordelijk
voor de opvolging van de lopende projecten.
4DE PIJLER ORGANISATIE
Sunshine4kids is lid van de 4de Pijler organisatie. Dit is een overkoepelende
vereniging die Noord-Zuid privé projecten ondersteunt en adviseert.
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II NOORDWERKING
De inkomstenwerving die de belangrijkste activiteit is van de werking in België
heeft zwaar geleden onder de Covid 19 crisis. Alle commerciële acties
werden geannuleerd.
Ook de vastenacties konden niet doorgaan door sluiting van de scholen in
die periode.
De strategiewijziging van Music for Life had tot gevolg dat ook hier geen
inkomsten konden verworven worden. Wat wij betreuren, nu juist, in een voor
vele projecten uiterst moeilijk jaar.
Met de medewerking van Edukans (Abdij School Zevenkerken) hebben we
toch fondsen kunnen verzamelen die de realisatie van bepaalde projecten
mogelijk maakten.
De giften die we mochten ontvangen in 2020 waren onze belangrijkste bron
van inkomen. Het feit dat de giften in 2020 recht gaven op een
belastingvermindering van 60% op het gestorte bedrag heeft daaraan zeker
meegeholpen.
Sensibiliseringsacties en activiteiten in het kader van ontwikkelingseducatie
werden allen geannuleerd door Covid 19.
De communicatie naar alle sympathisanten werd bewust op hetzelfde peil als
de vorige jaren gehouden.
Feedback over de projecten ter plaatse blijft essentieel.
Vandaar dat er veel aandacht gaat naar de diverse kanalen via dewelke we
een breed publiek wensen te bereiken op regelmatige basis .
Dit gebeurde via onze diverse kanalen zoals :
-

Website
Digitale nieuwsbrieven
Facebook
Instagram
Mailings
Presentaties
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III Zuidwerking
De werking in Kenia is uiteraard zwaar geïmpacteerd geworden door
Covid 19.
De scholen waren gedurende 9 maanden gesloten. Ze werden opnieuw
opgestart begin 2021.
De economie is nog steeds zwaar aangetast. Het toerisme is quasi nul , en
vele mensen werken in de toeristische sector. Maar geen werk betekent
geen inkomen. Er is geen systeem van werkloosheidsuitkeringen. Vele
families leven terug onder de armoede grens.
Dit heeft voor gevolg dat bij de opstart van de scholen vele mensen de
schoolfees niet kunnen betalen, en dus vele kinderen geen onderwijs
krijgen.
Onze werking hebben dan ook deels aangepast aan de situatie.
Foodprogram:
We hebben een voedselpakket bedeling georganiseerd voor de armste
families van Shine School.
Teachers AID:
Gezien de leerkrachten niet werden betaald tijdens de lockdown hebben
we een hulpprogramma opgesteld waarbij we aan alle leerkrachten een
Corona vergoeding hebben betaald. De bedoeling was om de
leerkrachten te binden aan de school zodat bij de opstart het team intact
zou blijven. En daarin zijn we geslaagd.
Dit programma liep voor Shine Yetu School en Rose Mwakwere Girls
School.
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Daarnaast hebben we volgende projecten gerealiseerd

-

Mabayani Primary School
Afwerking van de 8 klaslokalen, zodat de school nu over voldoende
duurzame klaslokalen beschikt.

-

Shine Yetu School:
Met vierde fase van het SHINE 2020 werd gerealiseerd. Samen met het
Zwitserse project Ekwal werden een tiende klaslokaal en een eetzaal
gebouwd.

-

Rose Mwakwere Girls School
Hier werd het belangrijkste project van 2020 gerealiseerd. Samen met
de Abdijschool van Zevenkerken werd een bakkerij gebouwd en een
volledige nieuwe eetzaal.
De bakkerij laat toe om het brood zelf te bakken, en dagelijks geen
broden meer te moeten kopen voor 300 leerlingen! Wat een
aanzienlijke kosten besparing is.

Samenwerking
-

Ook dit jaar werd er op het terrein samengewerkt met andere
projecten, o.a. met Annick for Kenya en met het Zwitsers project Ekwal.

Vrijwilligerswerking:
Door Covid-19 kon de vrijwilligerswerking 2020 niet doorgaan.

10

Inleefreis:
De jaarlijkse inleefreis van de Abdijschool van Zevenkerken kon in
augustus ook niet doorgaan

IV Ambitie 2021
ZUIDWERKING:
Ø Voor 2021 worden volgende projecten voorzien :
-

Rose Mwakwere Girls School : Installatie van zonnepanelen zullen de
school op permanente basis voorzien van elektriciteit. Dit is een
belangrijke stap vooruit vooral gezien de school een internaatschool is.
Verlichting zal het mogelijk maken voor de meisjes om langer te
studeren. Elektriciteit over gans de school en buitenverlichting moeten
de veiligheid verhogen. Hiervoor worden er de nodige
elektriciteitsleidingen gelegd.

-

Shine School:
De gebouwen zijn afgewerkt. Er wordt nu geïnvesteerd in dakgoten en
wateropvang zodat de school naast de waterput ook eigen
regenwater kan gebruiken. De wateropvang moet ook vermijden dat
bij hevige regens de omgeving van de gebouwen beschadigd
worden.
Er worden ook kasten aangekocht, voor elke klas één.

-

Mwanjamba School
In deze lagere school voorzien we de bouw van bijkomende toiletten.
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-

Alle scholen:
een inventaris zal opgemaakt worden van de nodige behoeften om
Corona-proof te zijn. In functie daarvan zal overgegaan worden tot de
aankoop van:
- mondmaskers
- koortsthermometers
- materiaal voor handhygiëne
- diversen

NOORDWERKING :
De fondsenwerving zal ook in 2021 problematisch zijn door de afgelasting van
talrijke activiteiten. De aandacht zal vooral gaan naar fiscale giften en
schenkingen.
En ook nu zal veel aandacht besteed worden aan communicatie en
feedback.
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