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 St. Francis Little Birds / Mannya (5) 
 

FRALIBI’s Actie Plan  
om de droom te realiseren 

 

Het FRALIBI bestuur heeft sinds mei van dit jaar hard 
gewerkt aan het ontwikkelen van de plannen om hun 

droom te realiseren. 
 

In twee-wekelijkse vergaderingen hebben zij, 
geholpen door Tusaidiane Oeganda, de organisatie 

van FRALIBI op poten gezet, een School 
Ontwikkelings Plan 2014-2018 opgesteld en de 

ledenwerving gestart in de St. Francis gemeenschap. 
 

  
 

De acties, stappen en middelen, die nodig zijn om de 
droom te realiseren worden in deze en volgende 

afleveringen nader toegelicht. 
 

FRALIBI’s Action Plan  
to realize the Dream 

 

From May this year onwards the FRALIBI Board 
worked tirelessly on developing plans to realize their 

dream.  
 

In bi-weekly sessions and supported by Tusaidiane 
Uganda they developed the organization of FRALIBI, 
drafted a School Development Plan 2014-2018 and 
started the mobilization of the St. Francis community 

in Mannya in view of membership. 
 

 
 

The actions, steps and financial means, required to 
realize the dream, will be elucidated in this and 

upcoming Numbers. 
  

 

Acties 
 

1. Registratie St. Francis Basisschool 

2. Invoering sluitende Begroting met Exploitatie 

3. Bouw Programma Basisschool 

4. Meubilair 

5. Leermiddelen 

6. Schoolgeld Fonds voor WKKs 

7. Zelfbeschikkingsprogramma voor 

Pleeggezinnen & FRALIBI leden 

8. Schoolgeld Fonds voor Voortgezet Onderwijs 

 

Actions 
 

1. Registration St. Francis N&P School 

2. Introduction of balanced Budget/Accounts 

3. Construction Program Nursery & Primary 

4. Furniture 

5. Scholastic Materials 

6. A Scholarship Fund for OVCs 

7. Empowerment Program for Foster Families & 

FRALIBI members 

8. Scholarship Fund for Advanced Education 
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1. Registratie St. Francis Basisschool 
 

Het dossier voor registratie van de school is klaar. 
Het bevat een groot aantal verschillende documenten 

zoals vereist door het Ministerie van Onderwijs. 
 

De schoolleiding moet de file met inspectie rapporten 
aanleveren bij de Onderwijsafdeling van het District. 

De Gezondheids- en School-inspecteurs zijn 
uitgenodigd om de school te komen inspecteren. 

 

Zij zijn nog niet gekomen, tewijl het jaar op een einde 
loopt. De tijd, nodig voor registratie, is nu afhankelijk 

van de ambtenaren van het District. 
 

Tusaidiane heeft FRALIBI en de schoolleiding 
geadviseerd in januari de hoogste Autoriteit in het 
District in te schakelen, als tegen die tijd er nog 

steeds geen inspectie rapporten zijn.  

 

1. Registration St. Francis N&P School 
 

The file for registration of the school is ready. 
It contains many documents according to the 

requirements of the Ministry of Education and Sports. 
 

School Management has to deliver the file with 
inspection reports to the Districts Education Office. 

The Districts Health and School Inspectors have been 
invited for inspection of the school. 

 

They did not yet come, whereas the year is ending. 
The speed of the registration process is depending 

now on the Districts officials. 
 

Tusaidiane has advised FRALIBI and School 
Management to involve in January the highest District 

Authority, if by that time inspection reports are not 
available. 

2. Invoering sluitende Begroting met Exploitatie 
 

 De Basisischool heeft een bankrekening bij de 
plaatselijke spaarbank met 2 verplichte 
handtekeningen voor bankopnames. 

 Er zijn regels opgesteld voor financiele tranacties, 
die zullen worden nageleefd. 

 De Budgeteringsprocedure voor 2015 is onder 
leiding van Tusaidiane Oeganda aan de gang en 
moet leiden tot een sluitende begroting. 

 Tusaidiane zal rekeningen introduceren voor 
inkomsten en uitgaven en gaat het hoofd en 
bursar trainen in het bijhouden van rekeningen. 

 Schoolbestuur (SMC) en Aviseur zullen 
regelmatig nagaan of de kas en de bankposities 
overeenkomen met de rekeningen. 

 Iedere trimester stelt het schoolhoofd een financi-
eel rapport op, dat na goedkeuring door SMC zal 
worden besproken in het FRALIBI bestuur. 

2. Introduction of balanced Budget/Accounts 
 

 SFLBNP has a saving account with the SACCO 
in Mannya with 2 signatories required for 
withdrawals. 

 Rules & regulations for financial transactions 
have been introduced and will be observed. 

 The Budget procedure for 2015, supervised by 
Tusaidiane Uganda, is ongoing and will result in a 
balanced budget. 

 Tusaidiane will introduce school accounts on 
income and expenses and will train Headmaster 
and bursar in maintaining the accounts. 

 School Management Committee (SMC) and 
Advisor Board will regularly check whether cash 
and bank positions are tallying with the accounts. 

 Every term the Headmaster will produce a 
Financial Report, which after approval by SMC 
will be presented to the FRALIBI Board. 

3. Bouw Programma Basisschool 
 

Op dit moment 
worden nood-

zakelijke 
bouwkundige 
voorzieningen 
voor registratie 

uitgevoerd. 
 

FRALIBI werkt 
aan een 

alomvattend bouwplan voor de toekeomst. 

3. Construction Program Nursery & Primary 
 

For now 
basic archi-

tectural 
provisions 
for regis-
tration are 

implemented 
 

FRALIBI is 
preparing a 

comprehensive construction plan for the future. 
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4. Meubilair 

 

Naast 74 banken bedoeld voor 4 leerlingen per bank 
(er zitten nu 5-6 leerlingen op!), zijn er 5 stoelen en 3 

tafels voor staf en administratie. 
 

2015 Extra schoolbanken 10-15 € 400 

2015/16 Stoelen en tafels 30 & 9 € 700 

2016/17 Tafeltjes/stoeltjes voor kleuters 
Buros met stoelen 

10/100 
3 

€ 1.300 
€ 320 

2017 Bedden voor slaapzalen 9 € 650 
 

Gemiddeld is er dus zo’n € 1.100 per jaar nodig. 

4. Furniture 

  

Besides 74 benches meant for 4 students per bench 
(now 5-6 pupils share a bench!!), there are 5 chairs 

and 3 tables for staff and administration. 
 

2015 Extra class room benches 10-15 € 400 

2015/16 Chairs and tables 30 & 9 € 700 

2016/17 Tables/Chairs for toddlers 
Office desks with chairs 

10/100 
3 

€ 1.300 
€320 

2017 Double decker for dormitories 9 € 650 
 

On average there is need for around € 1.100/year. 

5. Leermiddelen 
 

Er was nagenoeg 
niets. In januari 2014 
zijn wat leerboeken 
gegeven door een 

particulier en 
Tusaidiane. 

 

In de jaren 2015, 2016 
en 2017 zal jaarlijks € 1.200 nodig zijn om te gaan 

beschikken over voldoende leermiddelen voor 
kwalitatief goed onderwijs. 

 

Stichting Tusaidiane heeft toegezegd met hulp van 
andere donoren te zorgen voor de noden van 2015.  

5. Scholastic materials 
 

There was nearly 
nothing. In January 

2014 some text books 
were given by a 

private donor and 
Tusaidiane. 

 

In the years 2015, 
2016 and 2017 the school needs € 1.200 annually for 

getting gradually access to sufficient scholastic 
materials for quality education. 

 

Tusaidiane Foundation has committed to care for the 
needs of 2015 with help of other donors. 

 

In de volgende en laatste aflevering gaan we 
aandacht besteden aan de laatste drie acties:  

 het roterend microcrediet fonds, heel 
essentieel voor het economish 
ontwikkelingsprogramma, en 

 de twee schoolgeldfondsen, waarvan de 
financiering in de toekomst sterk bepaald 
zal worden door het succes van het 
economisch ontwikkelingsprogramma. 

  

 

In the next and final edition we will deal with the 
last three actions: 

 the rotating microcredit fund, absolutely 
vital for the economic development 
program, and 

 the two Scholarship Funds, whose future 
funding strongly depends on the success 
of the economic development program for 
the FRALIBI community. 
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