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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 2014 ontplooid heeft en wat het resultaat daarvan was. 

Verder wordt vooruit gekeken naar wat de plannen zijn voor het jaar 2015. 

 

Het bestuur 

Het bestuur bestaat uit drie leden, een voorzitter, secretaris en penningmeester.  

De samenstelling van het bestuur met de verdeling van de functies: 

T.A. van der Kooij, voorzitter 

M.A. den Dekker-Weerheim, secretaris 

D.J. Goudswaard-Blom, penningmeester 

Het bestuur heeft over 2014 geen salaris of onkostenvergoeding ontvangen. 

 

Website 

Inmiddels is de opdracht voor de nieuwe website verstrekt en is een eerste versie beschikbaar. Na 

het testen en overzetten van de inhoud van de oude naar de nieuwe website zal binnenkort de 

nieuwe website beschikbaar zijn. 

 

Transformator. 

Op dit moment is Rapale International School voor elektriciteit afhankelijk van Novos Horizontes. 

Over het terrein van NovosHorizontes loopt een hoogspanningsleiding. Door middel van een 

transformator die de spanning van 40,000 Volt naar 400 Volt omvormt worden verschillende 

bedrijven, Rapale International School en Ebenezer Bijbel-landbouwschool van elektriciteit voor zien. 

Door overbelasting van de transformator en de grote afstand van de transformator naar Rapale 



International School is de elektriciteitsvoorziening zeer gebrekkig. Op verzoek van het bestuur van 

Rapale International School hebben we transformator in Nederland gekocht en verstuurd naar 

Mozambique. Kosten € 7.899,12. 

 

Activiteiten  

In 2014 hebben de volgende activiteiten plaats gevonden. 

Een oliebollenactie bij Kluswijs Alblasserdam. 

De diaconie van verschillende kerken zijn benaderd met het verzoek bij te dragen aan de kosten van 

de nieuwbouw van Rapale International School. 

We hebben met een stand gestaan op de Actiemarkt van een kerk in Alblasserdam. 

Er is een stroopwafelactie gehouden op het Wartburg College locatie De Swaef in Rotterdam 

we hebben met een stand op de kinderspeeldag van Kiwanis Service Club Barendrecht gestaan. 

Er is in december een mail uitgegaan naar familie, vrienden en bekenden met het verzoek een gift 

over te maken voor de transformator. 

Pre-School 

Voor de Pre-School hebben we een voorschot over kunnen maken van € 9.000. De resterende € 

11.000 verwachten we in de loop van 2015 over te kunnen maken. 

Financiën 

Saldo  31 december 2013  €     5.998,57 

Inkomsten  2013 

  Particulieren       4.658 

  Acties        1.334 

  Diaconieën       3.012 

  Scholen        2.880 

  Bedrijven     16.716 

  Rente             66 

  Totaal       28.666   

Uitgaven 

  Bankkosten          151 

  Aankoop actiematerialen        192 

  Beamer voor RIS         379 

  Overgemaakt naar RIS      9.000 

Totaal           9.722 -/-  

           18.944 

Saldo 31-12-’14          24.942 

Verdeling inkomsten over sponsors: 

Particulieren 16,3 % 

Acties    4,7 

Diaconieën 10,5 



Scholen  10.0 

Bedrijven 58,3 

Rente    0,2 

Conclusies en aanbevelingen 

*Het aandeel van de bedrijven is sterk gestegen door een gift van Serviceclub Kiwanis Barendrecht 

van € 16.000. 

*Helaas hebben we geen nieuwe bestuursleden aan kunnen trekken. In 2015 gaan we ons weer 

inzetten om het bestuur uit te breiden 

*In 2015 hopen we de actie voor de Pre-School af te ronden. Om de actie voor de transformator af te 

ronden is nog € 3.000 nodig. Omdat er vaak tijdelijke leerkrachten uit verschillende landen 

meewerken op RIS en we willen proberen stagiaires van Pabo’s uit Nederland aan te trekken.  

Apeldoorn, maart 2015 

 


