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Jaarverslag 2019
Voorwoord
In dit jaarverslag geven wij aan hoe het bestuur van de Stichting Dutch Fair Innovation in 2019 actief
op zoek is gegaan naar sponsoren om het projectplan “Uitbreiding Vocational Centre St. DennisUganda” van Father Francis Ssengendo te kunnen realiseren. Het projectplan is tot stand gekomen
na ons werkbezoek aan Oeganda in het najaar van 2018 en ons bezoek aan de partners in
Rauhenebrach in 2019. Daarnaast zijn wij een samenwerking aangegaan met de Radboud
Universiteit Nijmegen.
Het Projectplan “Uitbreiding onderwijs en schoolgebouwen Vocational Training Centre St.
Dennis”
In oktober 2018 heeft het Bestuur (op eigen kosten) een bezoek gebracht aan het Vocational Centre
St. Dennis en aan Wagagai Ltd, de stekkenfarm van Olav Boenders. We hebben kennis gemaakt met
de schoolleiding en studenten en met de stagiaires gesproken die aan het werk waren. Tien
stagiaires zijn van de vakopleidingen lassen, elektra en catering zijn in 2018 gestart met hun stage
op de farm. Na 3 jaar stage, studeren zij af met een speciaal certificaat van deze stages, toegevoegd
aan hun diploma. Dit biedt nog meer toekomstperspectief op een baan.
Van de jaarlijks 100 afgestudeerde studenten op de Vocational School heeft ongeveer 80 % direct na
hun afstuderen een baan of kunnen als zelfstandige aan ’t werk. Father Francis streeft naar een
aantal van 200 leerlingen op zijn Vocational School St. Dennis om jongeren een betere toekomst te
kunnen bieden.
Tijdens ons overleg met Father Francis werd duidelijk dat hij zijn onderwijsaanbod wilde uitbreiden,
ook om meer leerlingen te kunnen ontvangen op zijn school. Dat betekende wel dat zijn school
uitgebreid moet worden. Hij was druk bezig met het schrijven van een projectplan voor uitbreiding van
het onderwijsaanbod en de bouw van 2 nieuwe schoolgebouwen. In december 2019 hebben wij het
Projectplan ontvangen en dat leest u hier.
De totale kosten van de realisatie van het projectplan bedraagt € 60.000,--.
Vanaf februari 2019 is het onderwijsaanbod al uitgebreid met een aantal vakopleidingen te weten:
metselen, installateur, mode en kapper.
Sponsoren en donateurs
Nu wij wisten wat ons te doen stond (het werven van € 60.000,-), hebben wij contact gezocht met
vertegenwoordigers van diverse fondsen. Gedurende de zomer vernamen wij dat het bestuur van een
van de fondsen bereid was om ons doel te ondersteunen met € 10.000,- mits de overige middelen
binnen zijn.
In het laatste kwartaal van 2019 is ook om een bijdrage gevraagd bij een aantal regionale stichtingen
en fondsen en een privé stichting uit Twente. Andere verzoeken zullen in 2020 volgen.
Daarnaast hebben onze inspanningen geleid tot een uitbreiding van het aantal donateurs die
gedurende het gehele jaar € 25,- per maand storten. Enkele eenmalige sponsorbedragen konden wij
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eveneens ontvangen. Het bestuur wil deze manier van donateurschap verder uitbreiden, met een
donateursflyer om zo het aantal vaste donateurs te verhogen.
Samenwerking met Hilfe Oeganda
De parochianen van Rauhenebrach ontvangen elke zomer gedurende een aantal weken Father
Francis. De pastoor van hun parochie is dan op vakantie/retraite en Father Francis vervangt hem. Hij
heeft het bestuur en parochianen overtuigd van zijn missie “Haal de jeugdigen uit de armoede door ze
een vak te leren”. De jaarlijkse collecte, een bedrag rond € 10.000,- / € 15.000,- gaat naar Father
Francis voor zijn school in Oeganda.
In augustus 2019 is het voltallige DFI - bestuur afgereisd naar Rauhenebrach (D) om daar de
initiatiefnemers van de stichting Hilfe Oeganda samen met Father Francis te ontmoeten. Voorheen
concentreerden wij ons op het assisteren bij onderwijs en onderwijsmiddelen. Tijdens ons bezoek en
het overleg dat we met onze Duitse vrienden hadden, hebben wij gezamenlijk besloten dat ook DFI
zich gaat inzetten voor de hardware (gebouwen en infrastructuur).
Samenwerking met Wagagai
Olav Boenders, mede-eigenaar van Wagagai Ltd, een stekkenkwekerij in Entebbe in Uganda(dichtbij
St. Dennis) heeft ons al in 2016 benaderd vanwege de bekendheid met de bedrijfsschool H400 in
Nijmegen waarbij leerlingen van VMBO onderwijs (Kristallis school) in hun school ervaren dat 10
bedrijven, gevestigd in de school, zorgdragen voor werkervaringsplaatsen. Een soortgelijk model ‘
learning bij doing’ zou erg effectief kunnen werken op de Vocational School St. Dennis in
samenwerking met Wagagai.
Dit plan is in 2018 geëffectueerd en ook in 2019 liep een groep leerlingen 2 tot 3 dagen per week
stage op de stekkenkwekerij.
Samenwerking Radboud Universiteit – DFI
Begin 2019 zijn wij in contact gekomen met Prof. Theo van der Weide van de Radboud Universiteit
Nijmegen. Als onderdeel van haar lesprogramma biedt de RU het vak Community Outreach Project
(COP) aan waarin de studenten leren hoe ze een internationaal project moeten opzetten en
uitvoeren. Ze doen dit door een project in een ontwikkelingsland uit te voeren. Bij COP-projecten
speelt heel vaak onderwijs aan kansarme jongeren, of specifiek op vrouwen gerichte varianten, een
hoofdrol. Daarbij spelen de onderwerpen basisvaardigheden ICT en het op stellen van een
bedrijfsplan een centrale rol. Vol enthousiasme zijn we in dit project gestapt. Na overleg met Father
Francis zullen aan aantal studenten in 2020 afreizen naar Oeganda.
Toekomstplannen
We gaan door met het benaderen van toekomstige sponsoren en donateurs via onze netwerken,
organisaties, vrienden en familie. Ook hebben wij het idee geopperd om in 2020 een fundraisingdiner
te organiseren. Dit alles met als doel de beoogde 60.000 euro bij elkaar te krijgen om het projectplan
“Uitbreiding onderwijs en schoolgebouwen Vocational Training Centre St. Dennis” te kunnen
realiseren
Philip van Vliet ,
voorzitter Stichting Dutch Fair Innovation

juli 2020

Hatertseweg 400 | 6533 GV Nijmegen, +31 - 6 410 46 435 | NL73 RABO 0306819732
www.dutchfairinnovation.com KVK 60825294 | ANBI RSIN 854076293
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Info@dutchfairinnovation.com

	
  

	
  

