Jaarverslag 2020
Het was een heel moeilijk jaar 2020. We stonden voor een zeer moeilijke
situatie waar iedereen mee te maken kreeg, het Coronavirus. We werden
geconfronteerd met een moeilijke situatie lockdowns, maatregelen moeten
nemen en geen lessen kunnen geven.
Hoe zijn wij met deze situatie omgegaan?
Net zoals in Nederland is er in DR. Congo veel behoeften vanuit onze
school aan bepaalde maatregelen en steun, maar er zijn daar geen
financiële mogelijkheden om aan deze behoeften te voldoen.
Gelukkig had in maart 2020 ontwikkelingsorganisatie Wilde Ganzen de
oproep gelanceerd aan alle ontwikkelingsprojecten, die een goede plan
hebben om deze in te dienen, zodat ze hun project konden realiseren.
"Wilde Ganzen staat voor je klaar in deze coronacrisis". We moesten
alleen een subsidie aanvraag indienen. Met behulp van de gemeente
Deventer, kwamen wij God zij dank in aanmerking en op die manier
konden we ons project in RD Congo ondersteunen en konden zij starten
met de aankoop van middelen zoals desinfecterende producten.
Wij hebben ook een subsidie van stichting KOOK ontvangen voor het
inloop project (het bouwen van 4 extra klaslokalen).
Alle geplande buitenactiviteiten, dus ook het bouwen van deze lokalen,
moesten tijdelijk worden stopgezet vanwege het virus (lockdown).
Door de strengere coronamaatregelen waren we genoodzaakt om ook de
volgende jaarlijks terugkerende bijeenkomsten te annuleren. Zoals:
- De bijeenkomsten die we halfjaarlijks hadden met de gemeente
Deventer wethouders en andere ontwikkelingsorganisaties bijwonen.
- Het activiteitencentrum, waar ons kantoor zich bevindt en wij met de
vrijwilligers regelmatig bij elkaar kwamen, was ook gesloten.
- Braderie Schalkhaar live mei 2020
- De bijeenkomsten met vrijwilligers van de Vrijwilligerscentrale in
Deventer.
Alle programma’s die we hadden gepland voor het jaar 2020 werden
geannuleerd door maatregelen rondom Covid19.
Alleen de jaarlijkse reis naar DR Congo kon gelukkig doorgaan, twee van
onze vrijwilligers hadden het risico genomen om te reizen naar DR Congo
ondanks het virus dat circuleert. Er was veel controle op de luchthavens,
de gezondheidscontroles, d.w.z. onderzoek om het virus te detecteren
zowel heen en terug. Het was fijn dat ondanks alles dit bezoek toch heeft
kunnen plaatsvinden.

Wat heeft Stichting Super Adelaar precies gedaan met het subsidiegeld,
dat we hebben ontvangen in 2020?
Beschermingsmiddelen zijn gekocht (desinfecterende doekjes,
mondkapjes etc.)
En een andere deel van de subsidie was gestort op de rekening van Wilde
Ganzen voor de inloop project (bouwen van 4 extra klas lokalen).
We hebben gezorgd voor voedsel rondom onze basisschool in Kinshasa.
De situatie vanuit DR Congo
Het schooljaar 2019-2020 was een heel moeilijk jaar voor onze leerlingen,
docenten en andere vrijwilligers op onze school in DR Congo door het
Corona virus, de school moest dicht van 20 maart tot 30 juli. Op 15 juli
heeft de regering toestemming gegeven voor de opening van de scholen,
onder voorwaarde van bepaalde maatregelen.
Vanaf 12 oktober zou het starten van de lessen van het nieuwe schooljaar
2020- 2021 zijn begonnen op het hele Congolese grondgebied.
De regering eiste dat alle scholen voorzien moesten zijn van alle
hygiënische materialen, die nodig zijn om leerlingen te beschermen tegen
besmetting met het virus. Maar de overheid geeft helaas geen potjes of
financiële hulp aan de scholen, om de middelen en de materialen te
kunnen te kopen ter voorkoming van het virus.
Gelukkig voor onze school, hebben ze de steun van
ontwikkelingsorganisatie Wilde Ganzen en de gemeente Deventer
gekregen om dit te kunnen realiseren en zich te beschermen tegen
Covid19.
Regeringsnieuws DRC
Sinds september 2019 is er in Congo een wet van kracht, die het mogelijk
maakt dat de Congolese regering (president Tshisekedi) de salarissen van
leraren moet betalen, van groep 1 tot groep 8 voor alleen openbare
scholen.
In ons geval kan de stichting daar ook voor in aanmerking komen, maar
daarvoor moeten we nog wel administratieve documenten invullen
hiervoor, deze wet heeft alleen betrekking op basisscholen (groep 1 t/m
8).
We moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen zoals in het bezit zijn van
een eigen gebouw en bepaalde documenten niet ouder dan 1 jaar.
Gelukkig is de school van Super Adelaar in Kinshasa is in het bezit van
een eigen gebouw, dus aan deze voorwaarde voldoen we. Echter we
hebben andere documenten nodig om de leraren van onze school in te
schrijven en te introduceren bij het ministerie van het Basis- en Voorgezet
onderwijs en andere instanties, zodat de leraren kunnen profiteren van
deze wet en hun salaris door de regering betaald krijgen.
Het regelen van deze documenten kost de Stichting veel geld, omdat de
documenten die wij hebben zijn verouderd en dus niet meer geldig
zijn. Als Stichting willen we de leraren helpen, zodat zij van dit inkomen
hun gezinnen kunnen onderhouden. Het is een goed project voor de

overheid en we gaan ook kijken hoe kunnen we dat doen, zodat ook onze
vrijwilligers docenten hiervan kunnen profiteren.
We vinden dit plan belangrijk voor onze vrijwilligers docenten in DRC.
Nieuws vanuit Nederland
Volgens de planning zouden we al op 30 mei 2020 starten met ons
lopende project, het bouwen van de 4 extra klaslokalen. De bouw zou
beginnen op 15 mei en tot 30 november 2020 duren, maar door het
coronavirus stond alles stil en was het niet mogelijk het werk te
verrichten. Daardoor is een grote vertraging ontstaan in de bouw van de 4
klaslokalen.
Helaas zal het daardoor niet mogelijk zijn de planning te halen, door de
pandemie.
Conclusie:
We hebben project Corona goed uitgevoerd. De middelen, hygiënische
producten, ontsmettingsmiddelen werden gekocht, we hebben onze
plantage vergroot, we kochten 4 varkens (2 vrouwtjes en 2 mannetjes)
zoals gepland, de leerlingen en hun ouders, de vrijwilligers waren erg blij
met deze campagne tegen het coronavirus.
De activiteiten tegen covid19 heeft andere ouders gemotiveerd en die
hebben besloten om hun kinderen naar onze school te brengen om te
studeren. Het aantal studenten stijgt hierdoor.
In totaal hebben we nu 450 leerlingen, we zijn blij met het vertrouwen dat
ouders ons hebben gegeven! Ons project de strijd tegen covid 19 en
augustus 2020 is met groot succes geslaagd. Bij deze willen we ook de
gemeente Deventer en wilde Ganzen hartelijk danken.
Nieuw project: doorgaan met bouwen van 4 extra lokalen (inloop project).
Links: https://www.kleurrijkdeventer.nl/Organisaties/.
Onze nieuwe webmaster is aan de slag gegaan met verbeteringen aan
onze website www.superadelaar.nl De website is nog niet helemaal klaar,
de komende dagen worden de laatste punten op de i gezet.
Heel jammer natuurlijk dat we elkaar niet in 2020 'live' konden
ontmoeten, maar we hopen dat deze situatie snel zal eindigen, zodat ons
activiteiten normaal terugkeren en wie weet tot in 2021!
Deventer, 15 februari 2021
Namens alle bestuursleden en vrijwilligers Stichting Super Adelaar

