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Voorwoord

Stichting Vrienden van Rapale, opgericht 31 januari 201o, heeft als doel het ondersteunen van Rapale
International School (RIS) in Rapale, Mozambique. RIS is een school voor christelijk Engelstalig lager en
voortgezet onderwijs. Het belangrijkste middel om aan die ondersteuning bij te dragen is het werven
van fondsen voor de bouw van de lokalen.
In dit jaarverslag geeft het bestuur een overzicht van de ontwikkelingen binnen het bestuur, de
activiteiten die het bestuur in 2017 ontplooid heeft en wat het resultaat daarvan was.
Verder wordt vooruit gekeken naar wat de plannen zijn voor het jaar 2018.
Het bestuur

Het bestuur bestaat uit drie leden, een voorzitter, secretaris en penningmeester de verdeling van de
functies was in 2017 : T.A. van der Kooij, voorzitter M.A. den Dekker- Weerheim, secretaris T. de Jonge,
penningmeester. De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2017 gewijzigd. Mevr. M.A. den
Dekker zag zich door drukke werkzaamheden in het gezin genoodzaakt terug te treden als bestuurslid.
Zij heeft zich sinds maart 2013 als secretaris ingezet voor onze stichting, waarvoor we haar zeer
erkentelijk zijn. In haar plaats heeft dhr. A.G. Verbruggen uit Emmeloord haar taak overgenomen.
Het bestuur heeft over 2017 geen salaris of onkostenvergoeding ontvangen.
Activiteiten

Zoals aangegeven in het jaarplan van 2016 is het bestuur zich meer gaan richten op ondernemers. Bij de
inkomsten is het resultaat daarvan te zien. Het aandeel van de ondernemers is daardoor flink gestegen.
Financiën

Inkomsten

Uitgaven

Particulieren

€ 2.905

16.6 %

Acties

€ 1.180

6.7 %

Diaconieën

€ 1.399

8.0 %

Ondernemers

€ 12.000

68.6 %

Rente

€

Totaal inkomsten

€ 17.498

14

0.1 %
100.0 %

Bankkosten

€ 173 1.0 %

Drukwerk

€ 74 0.4 %
€ 247 1.4 % van inkomsten

Voor de bouw van de lokalen 9 en 10 is € 10.000 overgemaakt naar de bankrekening van Rapale
International School in Nampula, Mozambique.

Stand van zaken

Het leerlingenbestand bestaat op dit moment uit 153 leerlingen en wordt gevormd door kinderen van

ouders die werken voor één van de bedrijven of instellingen onder Communities of Fusion en kinderen
van de lokale bevolking. Daarnaast zijn er ook leerlingen van ouders die werken voor Wycliffe, New
Tribes Mission en de MAF. En er zijn ook leerlingen van ouders die een bedrijf hebben in Nampula.
RIS is met recht een internationale school, de school wordt bevolkt door leerkrachten en leerlingen van
15 verschillende nationaliteiten. Te weten uit Brazilië, Mozambique, Zimbabwe, Kenia, USA, Nigeria,
Zwitserland, Burkina Faso, Portugal, Nederland, België, China, Zuid Afrika, Engeland en Congo.
De ouders van de schoolgaande kinderen betalen US$ 150 per kind per maand. Als er meer dan 20
kinderen in een klas zitten kunnen ook enkele kinderen van de lokale bevolking voor een gereduceerd
bedrag aan schoolgeld onderwijs volgen op RIS.
Er zijn nu acht klaslokalen in gebruik. Voor de hogere klassen, waar het leerlingenaantal laag is zijn een
aantal lokalen tijdelijk in tweeën gedeeld. De lokalen 9 en 10 zullen aan het begin van schooljaar
2018/19 in gebruik genomen worden. Dan zal ook begonnen worden met de bouw van de lokalen 11 en
12. Het plan is om elk jaar twee lokalen erbij te bouwen.
Vooruitblik

In het jaar 2018 willen we ons ondernemersbestand verder uitbreiden en meer activiteiten voor de
ondernemers opzetten. Bijeenkomsten organiseren. Mogelijkheden creëren om de Rapale International
School te bezoeken en daar hun gaven in te zetten voor alle mogelijke taken.
Apeldoorn,
Maart 2018.

