ONDERWIJSPROJECT KIND NAAR
SCHOOL IN 2021
oor de lopende cursus kon Dialoog in totaal 468
leerlingen voorzien van een onderwijspakket. We
zijn al weer volop aan het rekenen en plannen en
schatten dat het aantal te ondersteunen leerlingen de
komende cursus ca. 670 zal zijn. Daarvan ca. 420
kinderen van 6-14 jaar en 250 leerlingen van 15 tot 18
jaar. De totale kosten begroten we op ca. € 11.000.
Indien er voldoende geld binnenkomt zullen we dit
bedrag verhogen door extra schoolmaterialen te geven
of voor meer klassen ook nog rugzakjes aan te schaffen
(standaard krijgen de leerlingen een draagtas).
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Financiering Onderwijsproject
an een donateur die anoniem wenst te blijven
ontvingen we dit jaar € 11.200 waarvan we een deel
zullen moeten gebruiken voor het onderwijsproject. (de
rest voor huisreparatie). U kunt dit project natuurlijk ook
zelf steunen met een gift.
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Project Vervolgonderwijs
it schooljaar ondersteunen we 4 studenten (voor
’Algemene Verpleegkunde’) door het schoolgeld van
€ 350 voor een jaar te betalen. De studieresultaten
voor dit jaar zijn tot nu toe voor alle vier goed te noemen.
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De studenten en de schoolleiding houden ons regelmatig
op de hoogte van hun prestaties. Ook hun onderwijs is
helaas dit schooljaar vooral digitaal en dat is voor deze
opleiding natuurlijk een hele slechte.

DONATIES VAN 2020 UITBETAALD
n 2020 konden al vanaf april uw donaties aan uw
contactgezin niet meer worden uitgekeerd. Daar waren
verschillende redenen voor. Al in april was het verboden
om in groepen bij elkaar te komen. Bij het uitkeren van de
donaties zijn er altijd ongeveer 50-70 mensen aanwezig.
Onze contactpersoon die dit verzorgt behoort door haar
leeftijd tot een risicogroep en wilde dit niet meer op zich
nemen en we kregen ook geen assistentie van de politie.
Toen dit in september nog steeds onmogelijk was hebben
we gezocht naar een andere manier. Zo kwamen we op
de - in Nederland inmiddels vergeten methode - postwissels uit. De begunstigde krijgt via de post een bericht
dat op het postkantoor geld afgehaald kan worden,
uiteraard na legitimatie. Voor onze contactpersoon was
er zo geen risico meer op besmetting, maar erg makkelijk
was het ook niet. Ook op het postkantoor moesten ze
zich even op het achterhoofd krabben om te weten hoe
dit ook weer moest en omdat het per persoon nogal wat
tijd kostte, konden er maar een beperkt aantal mensen
tegelijk afgehandeld worden. Zodoende moest onze
vertegenwoordiger wel drie keer naar het postkantoor op
30 km om de boel te regelen. Tot overmaat van ramp
brak zij ook nog eens haar been in oktober waardoor ze
pas in januari in staat was naar het postkantoor te gaan.
Verder kostte dit meer dan de rechtstreekse overhandiging, waardoor er telkens wat van de donatie
afging (1,8 %) om de administratiekosten te betalen.
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Toch zijn we blij dat nu alle donaties van 2020 op de
juiste plek zijn aangekomen. We gaan daarom voorlopig
zo verder tot alles weer ‘normaal’ gaat.
Hieronder een voorbeeld van zo’n postwissel. Van de
beschikbare 1956 RON (€ 407) is 1920 RON bij het gezin
terecht gekomen, de rest (ca. € 7,50) zijn kosten.

CONTACTGEZINNEN STEUNEN IN 2021
e donaties voor uw contactgezin worden vanaf nu
direct uitbetaald, via postwissels (zie hiernaast). Ga
er vanuit dat het gezin het geld in ieder geval binnen een
maand na onze deadline heeft ontvangen. Mocht het
gezin niet reageren op de uitnodiging van het postkantoor dan krijgt eerst onze vertegenwoordiger daarvan
bericht en daarna vragen we u wat er dan met het geld
moet gebeuren. Terugstorten kan namelijk ook!
Eventueel kan het geld aan een ander gezin worden
overgemaakt; we hebben genoeg gegadigden!
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MINIMUM PLUS MINIMUM IS 1¼
Het minimuminkomen in Nederland is nu € 1685 per
maand. In Roemenië is dat begin dit jaar € 458. Tja, waar
ga je dan als eerste op bezuinigen: de huur/eten/ kleding/
energie/ schoolboeken?????

EN NOG EEN NAAR FEITJE
Ongeveer 1 op de 10 kinderen op het platteland gaat
hongerig naar bed.

