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Voorwoord
Stichting Vrienden van Rapale, opgericht 31 januari 2010, heeft als
doel het ondersteunen van Rapale International School (RIS) in
Rapale, Mozambique. RIS is een school voor christelijk Engelstalig
lager en voortgezet onderwijs. Stichting Vrienden van Rapale
ondersteunt RIS door het werven van fondsen voor de
infrastructurele ontwikkeling van de School.
In dit jaarverslag geeft het bestuur een overzicht van de
ontwikkelingen binnen het bestuur, de activiteiten die het bestuur in
2020 ontplooid heeft en wat het resultaat daarvan was.

Het bestuur
In 2020 is het voorzitterschap van T.A. van der Kooij overgedragen
aan W.F. van der Kooij. Dhr T.A. van der Kooij heeft aangegeven dat
hij i.v.m. zijn leeftijd graag de verantwoordelijkheid wil overdragen
naar de jongere generatie.
Overzicht van het bestuur in 2019
Voorzitter
dhr. W.F. van der Kooij
Secretaris
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Penningmeester mw. W. van Erk

Activiteiten 2020 en vooruitblik 2021
Gedurende het jaar 2020 is er regelmatig contact geweest met de
School in Mozambique. Er zijn gesprekken geweest over hoe de
school verder geholpen kan worden met de uitbouw van het werk in
de lokale gemeenschap. De afgelopen 10 jaar is er veel werk verricht
om een gedegen zelfstandige school neer te zetten. De hulp was
gericht op de opbouw van de infrastructuur en de organisatie. Nu, na
bijna 10 jaar, staat er een school die goed functioneert en een goede
infrastructuur en organisatie heeft om zichzelf verder te kunnen
ontwikkelen. Waar de stichting zich in de toekomst op wil richten is
ondersteuning geven op het gebied van integratie in de lokale
gemeenschap. Hierbij zal gekeken worden welke activiteiten er
gedaan kunnen worden om het lokale onderwijs in de dorpen te
versterken.

Er is een bedrag van EUR 5,000 overgemaakt naar de school in
Mozambique voor de bouw van een lokaal voor de kleuterschool.
De bouw hiervan is inmiddels afgerond.
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