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In het jaar 2020 is het bestuur 7 keer bij elkaar gekomen.
Door Corona is het bestuur de eerste zes maanden wel met elkaar in overleg geweest, maar zonder verslaglegging. In
deze maanden heeft de afhandeling van de rechtszaak ( zie jaarverslag 2019) plaatsgevonden. Het bestuur heeft alle
aandacht gegeven aan de afhandeling van dit meningsverschil. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een rechtszaak in
Leiden medio 2020, waar een afvaardiging van het bestuur aanwezig is geweest. Het positief resultaat van deze
rechtszaak is reeds in het jaarverslag van 2019 aangegeven.
In dit jaar zijn de volgende aspecten besproken
1.

Afval project: Het project is in 2019 gestart en heeft dit jaar een positief vervolg gekend. Het aantal vrijwilligers
die deelnemen aan dit project is toegenomen. De voorlichting en het aangereikte materiaal is zeer goed
ontvangen. Bewoners geven aan dat Kazo in Oeganda, schoner wordt. De overheid is zeer geïnteresseerd in dit
project en geeft lokale steun. Jammer is wel dat er nog niet een transportmiddel is gevonden om de verzamelde
afvalberg te vervoeren. Nu gebeurt het op kleine schaal met een afvalauto van de gemeente. Het bestuur blijft
zoeken naar mogelijkheden om dit project, wat een grote bijdrage is voor de plaatselijke leefomgeving c.q.
gezondheid van onze doelgroep, verder vorm te geven. Ook door voldoende beschermmiddelen, gesponsord
door donateurs van Kicvop Nederland, konden de vrijwilligers met het project veilig doorgaan.

2.

Fondswerving: Gemeente Lanaken is gestopt met ondersteuning van het project. Stichting Beheer
Groenenscheld blijft ons volgen maar heeft onze laatste aanvraag afgewezen.

3.

Vrijwillige ondersteuning bestuur: Mw. Claassen is bereid om vrijwillig adviezen te blijven geven. Zij ziet af van
bestuursfunctie of deelnemen aan de vergaderingen. Zij is bereid om haar kennis en inzichten ( juridisch) voor
Kicvop Nederland te blijven inzetten.

4.

Corona: Met ondersteuning vanuit Israel hebben 150 gezinnen (ca. 700 personen) mondpakjes gekregen.
Vrouwen hebben hierdoor meer vrijheid om naar de markt te gaan. Ook in Oeganda is er een tijdelijke lock down
geweest. Met het gevolg meer honger en armoede in de gebieden zoals Kazo. Kicvop heeft 100 gezinnen met
voedselpakketten kunnen ondersteunen. Een druppel op een gloeiende plaat.
In verband met de Corona
zijn de scholen gesloten. Door de sponsoring vanuit Kicvop Nederland hebben de kinderen het lesmateriaal thuis
kunnen ontvangen. Vrijwiligers van Kicvop Uganda hebben de kinderen zo goed mogelijk ondersteund in hun
huiswerk, indien ouders dit niet zelf konden doen. Medio februari 2021 zal de school weer open gaan. De
donaties die niet gebruikt zijn voor het onderwijs worden ingezet om de nieuwe start op school zo goed mogelijk
te laten verlopen.
Algemeen: Het bestuur heeft stilgestaan bij het zoeken naar nieuwe wegen voor de sponsoring. Denk hierbij aan:
posters maken die aandacht vragen voor dit project. Schoonmaak organisaties (o.a. KBL)benaderen of die bereid
zijn om geld te doneren. Folders laten drukken en deze op specifieke plekken leggen. Hiervoor worden plannen
geschreven. Verder op facebook een filmpje gaan lanceren. Ook zal er actief gezocht gaan worden naar
vrijwilligers voor Kicvop Nederland. Mankracht zoeken bij opleidingen; ons presenteren op basisscholen; bekende
benaderen.
Dus acties die gaande het jaar 2021 meer vorm zullen
krijgen.
Hierbij heeft het contact met Wilde Ganzen het eerste positief effect gehad. Wilde
Ganzen is geïnteresseerd in het project. Dankzij de goede onderbouwing van Mac in het contact met Wilde
Ganzen aangaande de aanvraag voor ondersteuning van het project Waste Plastic. Wilde Ganzen is gaan inzien
dat aanpak milieu zeker verband toont met hygiëne, gezondheid van kinderen.Wilde Ganzen is bereid om hieraan
deel te nemen. Hier wordt in 2021 verder vorm aan gegeven. Kicvop heeft de uitdaging opgepakt om de
mogelijke ondersteuning van Wilde Ganzen vorm te geven. Dit houdt in dat Kicvop Nederland aan bepaalde eisen
moet voldoen.

5.

Financieel overzicht 2020.
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