Activiteiten overzicht Stichting Naminya
2016
Stichting Naminya houdt zich bezig met het ondersteunen van lokale projecten in het buurtschap Naminya
in Oeganda. Dit doen wij samen met de lokale school Noah's Ark Academy Naminya (NAAN).
In dit activiteiten overzicht zetten we voor de periode januari-december 2016 uiteen welke activiteiten
Stichting Naminya heeft uitgevoerd.
Noah's Ark Academy Naminya (NAAN)
NAAN is een lokale school die de kinderen van het buurtgemeenschap Naminya opvangt en een
basisopleiding biedt. NAAN is begonnen als een dagopvang voor kwetsbare (wees)kinderen in het
buurtschap Naminya. Daarna is NAAN gestart met basisonderwijs. Het doel is om de talenten en
vaardigheden van de kinderen te ontwikkelen, zodat zij zelfvoorzienend worden en daarmee een positieve
bijdrage aan de gemeenschap leveren. Tot slot heeft NAAN een 'community outreach' programma. Denk
hierbij aan voorlichting met betrekking tot basishygiëne en opvoeding.

Bouw van de school
In 2016 heeft Stichting Naminya financiële ondersteuning geboden voor het afbouwen van het vijfde
klaslokaal. De bouw van dit klaslokaal was eind 2015 begonnen.

Eind 2016 is er begonnen met de start van de bouw van het zesde klaslokaal.

Lesgeld (wees)kinderen.
In 2016 heeft Stichting Naminya 23 kinderen financieel kunnen ondersteunen in het naar school gaan. De
steun bestond uit lesgeldkosten. De financiële middelen voor deze steun waren afkomstig van donaties van
vaste donateurs.

Werkbezoek.
Begin 2016 hebben Ravian en Renate Gerritsen een werkbezoek gebracht aan de school. Tijdens dit bezoek
is de volledige administratie gecontroleerd. Het kasboek, het overzicht van schoolkinderen en alle bonnen
zijn doorgenomen. Daarnaast is er advies gegeven over verbeterpunten in de administratie.

De bouwplannen voor de rest van het jaar zijn doorgenomen en bouwtekeningen zijn gemaakt.
Een muurtekening werd gemaakt om de herkenbaarheid van de school te vergroten.
In de zomer van 2016 heeft Marianne Lindeman een werkbezoek gebracht. Tijdens dit bezoek heeft ze
bouwactiviteiten begeleid en samen met vrijwilligers geholpen met schilderen.

Daarnaast heeft ze advies gegeven en geholpen met het verbeteren van het archiveren van documenten.
Tijdens beide werkbezoeken is (kinder)kleding geschonken dat afkomstig was van diverse donateurs.
Publiciteit en fondswervingsacties.
In 2016 heeft een artikel van de stichting in de lokale weekkrant De Scherper gestaan.

Daarnaast heeft Renate Gerritsen samen met een vrijwilliger op een rommelmarkt in Vlijmen gedoneerde
spullen verkocht.

De opbrengt is rechtstreeks naar de stichting gegaan.

In de zomer is met behulp van een inzamelingsactie van een van onze vaste donateurs een tweede
toiletgebouw gebouwd.

Deze donateurs en enkele vrijwilligers zijn zelf gaan helpen in de bouw ervan.
In de zomer hebben een aantal vrijwilligers meegelopen aan de Tilburg Ten Miles Run om geld in te
zamelen voor de stichting en in november hebben andere vrijwilligers datzelfde gedaan bij de New York
Marathon.
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