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St. Francis Little Birds / Mannya (6)
In Aflevering 5 hebben we de plannen toegelicht
voor de eerste vijf aktie gebieden (school registratie,
sluitende begroting, bouw, meubilair en leermiddelen). In deze
aflevering gaan we in op de laatste drie akties

In Number 5 we elaborated on the plans for the
first five action areas (school registration, balanced budget,
construction, furniture and scholastic materials). In this
Number we present you the last three actions.

6. Schoolgeld Fonds voor Wezen en Kwetsbare
Kinderen (SFO)

6. A Scholarship Fund for Orphans and
Vulnerable Children (SFO)

De Basisschool kan geen normale schoolhuishouding
voeren wegens gebrek aan inkomsten. Pleeggezinnen betalen geen schoolgeld. Het FRALIBI
bestuur wil dat zo snel mogelijk veranderen.

The School is not able to have normal school
operations because of lack of income. Foster
Families are not paying school fees. The FRALIBI
board likes to change that as soon as possible.

Pleeggezinnen zouden in staat moeten zijn
schoolgeld te betalen uit gezinsinkomen.
Het FRALIBI bestuur wil een economisch
ontwikkelingsprogramma opzetten (zie Aktie 7) ter
verbetering van het gezinsinkomen.
Er is tijd nodig om dit te realiseren.

Foster Families should be able to pay school fees out
of family income.
The FRALIBI board is intending to launch an
economic development program (see Action 7)
aiming at improvement of family income.
The board needs time to realize this.

Een normale schoolhuishouding zou daarop niet
Normal school operations should not wait for that.
moeten wachten. Dat zou, bij voorkeur, moeten
It should start as soon as possible, preferably with the
beginnen bij de start van het nieuwe schooljaar 2015.
start of the academic year 2015.
Een tijdelijk (enige jaren) Schoolgeldfonds voor
A temporary (some years) Scholarship Fund for
behoeftige kinderen kan een oplossing bieden.
needy children could offer a solution.
Geleidelijk zouden de Pleeggezinnen het betalen van Gradually, Foster Families will take over the payment
schoolgeld over moeten nemen, zodat na verloop van of school fees out of newly generated income; after
een aantal jaren dit schoolgeldfonds overbodig wordt. some years the Scholarship Fund will be redundant.
Het FRALIBI bestuur heeft St. Francis-Rakai-Initiative The FRALIBI board has requested St. Francis-RakaiMarburg en de Stichtingen Mirembe en Tusaidiane
Initiative Marburg and the Mirembe and Tusaidiane
gevraagd te helpen bij het vinden van voldoende
Foundations to assist in finding sufficient sponsors for
sponsoren voor een bedrag van € 50/jaar.
an amount of € 50/year.
Het FRALIBI bestuur heeft doelen geformuleerd om
binnen 5 jaar geen sponsoren meer nodig te hebben.
Deze doelen betekenen een jaarlijkse vermindering
van benodigd sponsorgeld van ca. € 1.100 per jaar.

FRALIBI management has set targets to offset the
need for sponsors within a period of 5 years.
Those targets are implying an annual reduction in
required sponsor money of ca. € 1.100 per year.

De realisatie is afhankelijk en verbonden met het
succes van Aktie 7: “Het Zelfbeschikkingsprogramma
voor Pleegegzinnen & FRALIBI leden”.

Realization is depending on the successful
implementation of Action 7 “The Empowerment
Program for Foster Families & FRALIBI members”.

Doet U mee voor € 50/jaar of een
veelvoud ervan?

Are you joining for € 50/year or a
multiple of it?

Laat het ons weten via een berichtje naar
kees.ebskamp@inter.nl.net of tul.kees@gmail.com
Gaarne uw naam vermelden met het jaarbedrag en
het aantal jaren, dat U mee gaat helpen.

Please, inform us through a message to:
kees.ebskamp@inter.nl.net or tul.kees@gmail.com
Please, mention your name with the annual amount
and the number of years you are going to sponsor.

Natuurlijk kunt U ook direct doneren naar: Stichting Tusaidiane,
Biesdelselaan 22a, 6881CH Velp, NL06Rabo0137971389
onder vermelding van “SFO-FRALIBI”

Of course you can also directly donate to Stichting Tusaidiane,
Biesdelselaan 22a, 6881CH Velp, NL06Rabo0137971389,
stating “SFO-FRALIBI”
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7. Zelfbeschikkingsprogramma voor
Pleeggezinnen & FRALIBI leden
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7. Empowerment Program for Foster Families &
FRALIBI members

FRALIBI wil begin 2015 starten met een Roterend
FRALIBI likes to start early 2015 a Revolving
Microcrediet Fonds. Uit dit fonds zullen werkkapitaal
Microcredit Fund. From this Fund working capital
leningen verstrekt worden voor business projecten
loans will be provided for business projects of Foster
van Pleeggezinnen en FRALIBI-leden met als doel
Families and FRALIBI-members with the goal a
een aantoonbare verbetering van het gezinsinkomen, demonstrable improvement of family income, so that
zodat pleegouders zelf schoolgeld kunnen betalen
Foster Families can pay school fees for primary
voor de basisschool en kunnen bijdragen aan een
education themselves and can contribute to the
schoolgeldfonds voor voortgezet onderwijs.
scholarship fund for advanced education.
Voorwaarde voor het verkijgen van een lening is, dat
het Pleeggezin of FRALIBI-lid:
 De lening in een afgesproken periode
terugbetaald, inclusief een bescheiden rente.
 Na een overeengekomen periode schoolgeld
gaat betalen voor de behoeftige kinderen;
 Uiteindelijk gaat bijdragen aan het Educatie
Fonds voor voortgezet onderwijs.

Condition for getting a loan is that the Foster Family
or FRALIBI-member:
 Will repay the loan in an agreed period of
time, inclusive a modest interest.
 Is going to pay school fees for the needy
children after an agreed period of time;
 Finally is going to contribute to the Education
Fund for secondary and vocational training.

Tusaidiane Oeganda heeft trainigen gestart in
Tusaidiane Uganda has already started training in
business project management for the FRALIBI
business project management for FRALIBI Board
bestuursleden, de vrouwen van de Women & Widows members, the women of the Women & Widows Club
Club en een selectie van Pleegouders.
and a selection of Foster Families.
Pleegouders en het FRALIBI bestuur zijn uitgenodigd
een business plan op te stellen voor een project, dat
hun inkomenssituatie aanzienlijk moet verbeteren.
Tusaidiane gaat helpen de plannen te verbeteren
voor een verzoek voor werkkapitaal ondersteuning.

Foster Families and the FRALIBI board have drafted
business plans for small scale projects, aiming at
improving the income situation substantially.
Tusaidiane will help to improve the plans for a
request for working capital funding.

Tusaidiane heeft berekend, dat het fonds zou kunnen
Tusaidiane Uganda has calculated that the fund
starten in 2015 met een kapitaal van € 4.000,
could start in 2015 with a capital of € 4.000, provided
beschikbaar gesteld door de Stichting Mirembe.
for by the Mirembe Foundation.
De candidaten voor deze eerste ronde in 2015
beogen in 2016 zelf uit de inkomsten van hun project
het schoolgeld voor 38 kinderen te betalen.

The candidates for this first round in 2015 are aiming
at paying in 2016 school fees for 38 children from
newly generated income.
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Voor opschaling in een tweede ronde in 2016
zou aanvulling op het kapitaal nodig zijn:
€ 1.500 tot € 2.000 kan voldoende zijn.
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For upscaling in a second round in 2016
additional capital will be required:
€ 1.500 to € 2.000 could be sufficient.

Als de eerste 2 rondes succesvol zijn (betaling van
With success in the first 2 rounds (aiming at taking
schoolgeld voor 76 kinderen door Pleeggezinnen) zal over school fee payments for 76 kinderen) the need
de behoefte aan extra kapitaal verminderen, omdat for additional capital will reduce because increasingly
nieuwe leningen betaald worden uit terugbetalingen.
new loans can be given out from loan repayments.
We hebben minder dan € 10.000 aan
fondskapitaal nodig voor het bereiken van het
doel “in 5 jaar geen sponsors meer nodig voor
het betalen van schoolgeld”. De Stichting
Mirembe staat garant voor dit bedrag,

We need less than € 10.000 microcredit fund
capital for achieving the target of “not to need
any more sponsors for paying school fees in 5
years’ time”. The Mirembe Foundation stands
surety for this amount.

8. Schoolgeldfonds voor Voortgezet Onderwijs

8. Schoolgeldfonds voor Voortgezet Onderwijs

Dit schoolgeldfonds bestaat al enige jaren en wordt
This scholarship fund is in existence for some years
gefinancierd door individuele sponsoren uit Duitsland. and is financed by individual sponsors from Germany.
Het is bedoeld voor schoolverlaters van St. Francis
It is serving graduates of St. Francis Primary School,
Basisschool, die de capaciteit hebben vervolgwho have the capacity to follow advanced education,
onderwijs te volgen, maar dat niet kunnen betalen.
but are not able to pay the school fees for it.
Als principe worden dagschool studenten gesponsord As a principle day-scholars are sponsored to follow
op middelbare en technische scholen in de streek.
secondary or vocational training in nearby schools.
Het FRALIBI bestuur heeft een Management Comite
The FRALIBI board has appointed a Management
voor dit Fonds benoemd, die candidaten beoordeelt
Committee, who is assessing candidates and will
en zal voordragen. Het Comite streeft naar een
nominate them. The Committee is taking steps for an
actieve relatie met ouders en studenten. Wederzijdse active relationship with parents and students. Mutual
rechten en plichten zijn inmiddels vastgelegd in een
rights and obligations has been defined in a Charter
Charter en met ouders en studenten besproken.
and discussed with parents and students.
Aan het eind van ieder trimester wordt in een
vergadering van alle betrokkenen rapporten en
academische zaken besproken. De eindejaarsvergadering voor 2014 is op 17 december a.s.

At the end of each term there is a meeting with all
stakeholders, in which reports and academic issues
are discussed. The end-of-the-year meeting 2014 is
th
planned for the 17 of December.

In 2014 zijn 21 studenten gesponsord voor een
gemiddeld bedrag van € 300/jaar.
Het aantal candidaten kan in de komende jaren
toenemen, evenals het benodigde bedrag per jaar.

In 2014 21 students have been sponsored for an
average amount of € 300/year.
The number of candidates could grow in the coming
years, as the average amount per year.

Het Schoolgedlfonds Comite, daarbij geholpen door
Tusaidiane Oeganda, gaat jaarlijks een voorstel
uitwerken voor het volgende academisch jaar.

The Scholarship Fund Management Committee,
assisted by Tusaidiane Uganda, will produce annually
a proposal for the following year.

Het is de bedoeling, dat Pleeggezinnen en FRALIBIleden gaan bijdragen aan dit schoolgeldfonds, nadat
hun inkomenspositie wezenlijk verbeterd is als gevolg
van het economisch ontwikkelingsprogramma.

It is the intention that Foster Families and FRALIBImembers are going to contribute to this scholarship
fund after the family income has been improved
through the economic development program.

Dit is de laatste aflevering over St. Francis Little This is the last Number on St. Francis Little Birds.
Birds. In 2015 en volgende jaren zal FRALIBI U op In 2015 and following years FRALIBI will keep you
de hoogte houden van de “Droom”-resultaten.
informed about the “Dream”-results.
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