
JAARVERSLAG STICHTING FONDWA 2019.               

 

Het bestuur kwam 3 maal bijeen ter vergadering. 
Abson was in maart/april in Haïti en deed verslag van zijn bevindingen. 
Het web beheer is overgenomen door Abson en Annoula.  
Ook in 2019 staat Stichting Fondwa vermeld in de gemeentegidsen van ’s-Hertogenbosch, Vught en 
Nieuw Bergen. 
 
Lekol Pero in 2019 
Lekol Pero functioneert goed in dit jaar. Het leerlingenaantal ligt op 130. Ook dit jaar werden de 
leraren getraind om beter onderwijs te kunnen geven.  
De licentie voor Lekol Pero, die daarmee bewijst goed onderwijs te geven, is dit jaar verlengd. 
Stichting Fondwa is hier erg blij mee.  
De operationele kosten wegen zwaar voor Stichting Fondwa en dus zoeken we dit jaar naarstig naar 
oplossingen. Hierdoor is besloten om in 2019 geen onderhoud uit te voeren aan de school. 
 
Voedselproject 
Het voedselproject voor Lekol Pero, dat is gestart in 2018 in samenwerking met het Rode Kruis, loopt 
ook dit jaar door. Tot september heeft het Rode Kruis zich nog gecommitteerd aan dit project. Voor 
de maanden daarna heeft Lekol Pero dit zelfstandig opgepakt, natuurlijk met de hulp van Stichting 
Fondwa. In het kader van dit project heeft er ook een boomplantdag plaatsgevonden. Het is goed 
voor de leerlingen om te weten waarom bomen belangrijk zijn en waartegen de bomen hen kunnen 
beschermen. 
 
ICT/computerlessen 
Het wachten was op de energievoorziening én de nieuwe computers. Maar eindelijk kunnen er 
computerlessen gegeven worden. Het is erg belangrijk voor de kinderen om kennis te maken met de 
‘buitenwereld’. Door deze computerlessen krijgen de kinderen kennis die belangrijk is om mee te 
kunnen in de maatschappij. Kennis van computers is onmisbaar in deze tijd, ook voor Haïti. 
 
Educatieve lessen 
Naast de nieuwe computers heeft Stichting Fondwa ook een 42 inch televisie aangeschaft (mogelijk 
gemaakt door de hulp van het 4e Gymnasium te Amsterdam). Dit biedt de schoolkinderen de 
mogelijkheid om educatieve filmpjes te bekijken. En komen ze op deze manier in aanraking met een 
voor hen onbekende wereld. 
 
Nieuwe website 
Abson en Annoula hebben het web beheer overgenomen. Er is besloten om een geheel nieuwe 
website te (laten) bouwen. Hierdoor is het updaten van de website makkelijker. En heeft de website 
tegelijkertijd een nieuw jasje gekregen.  
 
Op zoek naar financiële partners 
Omdat het steeds lastiger wordt voor Stichting Fondwa om jaar op jaar de operationele kosten alleen 
te dragen, is er een start gemaakt met het zoeken naar financiële partners die Haïti een warm hart 
toedragen. Er zijn al gesprekken gevoerd met twee potentiële partners. Stichting Fondwa hoopt dat 
hier een vruchtbare samenwerking uit voort zal gaan komen. 


