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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
2019 ontplooid heeft en wat het resultaat daarvan was.
Verder wordt vooruit gekeken naar wat de plannen zijn voor het jaar
2020.

Het bestuur
Het jaar 2019 stond in het teken van transitie. Dit was nodig omdat
er een nieuwe situatie was ontstaan zowel in Mozambique als in
Nederland. De contact person in Mozambique repatrieerde naar
Nederland en de voorzitter gaf aan dat door ziekte hij zijn
verantwoordelijkheden graag wilde overdragen aan een opvolger.
Ook de Secretaris en de Penningmeester gaven aan hun rol over te
willen dragen.
Dit plaatste het Bestuur voor de taak om opvolging te zoeken voor de
vertrekkende bestuursleden en anderzijds om de contacten met
Mozambique anders vorm te gaan geven. Voor de Secretaris werd
eind 2019 vervanging gevonden. Per 4/12/19 is dhr. E.A.
Roosenburg aangetreden als Secretaris. Ook werd Mw. W. van Erk
bereid gevonden aan te treden als nieuwe Penningmeester.
Besloten is dat de voorzitter aanblijft en in 2020 verder nieuwe
bestuursleden zoekt die de werkzaamheden van de Stichting kunnen
voortzetten.
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Activiteiten
Gedurende het jaar 2019 zijn de contacten met de donateurs
onderhouden. Er is een kerstmailing verstuurd met een toelichting
op het afgelopen jaar. Ook is er intensief contact geweest met de
School in Mozambique en is de voorzitter van het bestuur van de
School in Mozambique op doorreis naar UK langs geweest voor
gesprekken hoe de samenwerking het beste vorm gegeven kan
worden. Daar zijn plannen voor gemaakt die in 2020 verder
uitgewerkt zullen worden en vorm zullen krijgen.
Er is twee keer een bedrag overgemaakt naar de school in
Mozambique:
- EUR 20,000 voor de bouw van schoollokalen voor het
voortgezet onderwijs
- EUR 5,780 voor de opzet van een kleuterschool.
De bouwactiviteiten zijn in volle gang.

Financiën

Vooruitblik
In 2020 zal het van belang zijn om een nieuwe voorzitter en zo
mogelijk meerdere bestuursleden te vinden die verder kunnen
werken aan de verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting.
Ook zal er aandacht besteed worden aan de uitwerking van plannen
met het bestuur in Mozambique .
Er zal gekeken worden naar de mogelijkheden om samen te werken
met gelijkgestemde organisaties werkzaam in Mozambique.
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