
Verder is de prijs per pakket behoorlijk gedaald doordat
we uiteindelijk gekozen hebben voor goedkopere papieren
ecozakken om de spullen aan te leveren. Tenslotte is de
wisselkoers inmiddels ook nog een beetje gunstiger
geworden.

Door de begeleidende leraren zijn steekproeven uit-
gevoerd om de inhoud van de pakketten te controleren.
Daarbij zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.

Tablets

In verband met de coronacrisis verzocht de directie van de
school in Buda om financiële steun voor de aanschaf van
tablets, zodat leerlingen die thuis zitten toch nog online
les kunnen krijgen. We hebben daarvoor € 2.000 over-
gemaakt. De tablets zijn inmiddels aangeschaft en worden
gebruikt door de kinderen van het laatste jaar. Aangezien
de scholen in het najaar tot nu toe gelukkig open zijn
gebleven  worden de tablets nu in de lessen op school
gebruikt.

Steun Vervolgopleiding

Bij het project Steun Vervolgopleiding gaat het om steun
aan studenten aan de beroepsopleiding ‘Algemene
Verpleegkunde’ en ‘Apothekersassistent’. Voor de in
aanmerking komende studenten wordt het schoolgeld van
het studiejaar betaald. 

Van de acht studenten die het afgelopen jaar zijn
ondersteund zijn er drie klaar met de opleiding (en
begonnen met het zoeken van een baan) en één is
gestopt.  We helpen dus vier studenten voor het komende
jaar. Zij doen allen de opleiding Verpleegkunde. Helaas
konden we geen nieuwe studenten ‘aannemen’ omdat we
daarvoor toch echt met eigen ogen de leef- en
woonsituatie willen zien en de financiële situatie
beoordelen. Per student betalen we € 350 per jaar, dus
een jaarrekening voor Dialoog van €1400.

Totale kosten van het onderwijsproject
Uiteindelijk bedragen de kosten van dit project voor dit
jaar dus € 11.390. Er zijn geen overheadkosten voor
zaken als transport, telefoon en administratie. Dit is
allemaal mogelijk gemaakt door subsidie van de WM de
Hoop Stichting en een donateur die anoniem wenst te
blijven. 

EEN  AARDAPPELTJE  VOOR  DE  DORST  
(met uitjes)

Wij hebben in het bestuur besloten alle gezinnen die
tot onze doelgroep behoren (en het in deze tijd erg

zwaar hebben), dat zijn er 350, dit najaar een voedsel-
pakketje te geven. Voor  gezinnen met meer dan 3
kinderen (35) bestaat dat uit 20 kg aardappelen en 5 kg
uien, voor de overige gezinnen 10 kg aardappelen en 5

kg uien. Kosten per pakket resp. € 10,93 en € 6,77. Alle
gezinnen kregen in oktober een uitnodiging om hun
pakket op te halen bij de kruidenier die ook onze
voedselpakketten met Kerst en Pasen levert. In de week
van 19 oktober zijn de pakketten uitgereikt, op vertoon
van de uitnodiging en het identiteitsbewijs en het zetten
van een handtekening.  Niet alle gezinnen kwamen
opdagen. Sommigen zijn in het buitenland aan het werk,
ziekte of een andere reden van verhindering kan ook een
rol spelen. In totaal kregen 33 gezinnen een extra pakket
en 245 gezinnen een standaard pakket overhandigd.

Kosten van dit project: € 2.020.

FINANCIËLE STEUN AAN UW CONTACTGEZIN

 Het kan weer!!

Gelukkig hebben we nu een manier gevonden om uw
giften toch weer veilig bij uw contactgezin te krijgen.

Dit gaat, zolang de coronacrisis voortduurt, met behulp
van het aloude postwisselsysteem. Het gezin krijgt
bericht van het postkantoor dat het geld daar kan worden
afgehaald na overlegging van dat bericht en identiteits-
bewijs. Het kost alleen wel € 2,50 per keer. Dat bedrag
trekken wij wel af van de gift (i.p.v. € 100 ontvangt men
dan € 97,50).

In december en begin januari keren we tegelijk met de
giften van de rest van het jaar alles in één keer uit. De
gezinnen zullen enorm blij zijn met deze steun aan het
eind van het jaar.


