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Voorwoord

Stichting Vrienden van Rapale, opgericht 31 januari 2011, 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.
In dit jaarverslag geeft het bestuur een overzicht van de ontwikkelingen binnen het bestuur, de
activiteiten die het bestuur in 2015 ontplooid heeft en wat het resultaat daarvan was.
Verder wordt vooruit gekeken naar wat de plannen zijn voor het jaar 2016.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit drie leden, een voorzitter, secretaris en penningmeester.
De samenstelling van het bestuur met de verdeling van de functies was in 2015:
T.A. van der Kooij, voorzitter
M.A. den Dekker-Weerheim, secretaris
D.J. Goudswaard-Blom, penningmeester
Per 31 december 2015 is mevrouw D.J. Goudswaard terug getreden als bestuurslid/penningmeester.
In haar plaats treedt per 1 januari 2016 de heer T. de Jonge aan als nieuw
bestuurslid/penningmeester.
Het bestuur heeft over 2015 geen salaris of onkostenvergoeding ontvangen.
Website
De nieuwe website is inmiddels in gebruik en is een verbetering vergeleken met de voorgaande wat
betreft uitstraling en gebruiksgemak.
Activiteiten
In 2015 hebben de volgende activiteiten plaats gevonden.
Een oliebollenactie bij Kluswijs Alblasserdam.
De actie van Serviceclub Kiwanis Barendrecht is afgerond en heeft het prachtige bedrag van € 16.000
opgeleverd voor de bouw van lokalen.
Er zijn verschillende partijen benaderd om actie te voeren voor de bouw van de Pre-School.
Op de School met de Bijbel in Nieuw-Beijerland hebben kinderen van drie groepen een sport- en
speldag gehouden, lege flessen ingezameld en stroopwafels verkocht.
De leerlingen van de Wilhelminaschool in Rotterdan-Charlois hebben spaarpotten gemaakt en
gevuld!, een verkoping gehouden, stroopwafels verkocht, etc, etc.

Ook op de School met de Bijbel in Benthuizen is enthousiast actie gevoerd door o.a een
kleedjesmarkt te organiseren. Daarnaast zijn alle groepen op allerlei manieren aan de slag gegaan
waardoor er een prachtig bedrag bij elkaar gehaald is.
Ook een aantal bedrijven en diaconieën van verschillende kerken hebben weer op onze oproep
gereageerd door projecten te sponsoren.
Financiën
Inkomsten
Particulieren
Acties
Diaconieën
Scholen
Bedrijven
Rente
Totaal
Uitgaven
Bankkosten
Nieuwe website
Lokalen RIS
Hoogspanningstransformator RIS
Totaal

€

€

€

€

2.760
177
2.191
7.812
8.200
63
21.203

198
1.234
16.000
7.869
25.301

Verdeling inkomsten over sponsors:
Particulieren 13.0 %
Acties
0.8 %
Diaconieën
10.3 %
Scholen
36,8 %
Bedrijven
38,7 %
Rente
0.3 %
Aandeel kosten over inkomsten:
Bankkosten
0.9 %
Website
5.8 % (Dit betreft een eenmalige uitgave)
Conclusies en aanbevelingen
* De elektriciteitsvoorziening op Rapale International School is heel slecht. Door de lange aanvoer
kabels is de spanning heel laag en fluctueert heel sterk. Aangezien er een hoogspanningskabel dicht
langs het terrein van d school loopt is besloten een eigen transformator aan te schaffen die de
spanning van 40.000 Volt naar 400 Volt brengt. De transformator is in Nederland gekocht en naar
Rapale, Mozambique verzonden. Kosten € 7.869.
Ook is weer een bedrag van € 16.000 overgemaakt voor de bouw van lokalen.

*Helaas hebben we geen nieuwe bestuursleden aan kunnen trekken. Eén van de bestuursleden heeft
haar functie neergelegd. In haar plaats hebben we wel een nieuw bestuurslid aan kunnen trekken.
We blijven ons inzetten om tot uitbreiding van het aantal bestuursleden te komen.
*In 2015 hopen we de actie voor de Pre-School af kunnen ronden
*Het project waar we ons in 2016 voor ingaan zetten is een volgend nieuw lokaal, kosten € 16.000.
Apeldoorn, februari 2016

