
Korte toelichting op de activiteiten van de Stichting in 2020

Rotary Foundation: deze Stichting van Rotary International wordt jaarlijks gesteund door onze Stichting.
Deze steun past in het beleid van de Stichting aangezien de doelen van Rotary International t.a.v. bijvoorbeeld het bestrijden van Polio en Sanitatie worden ondersteund.
Het biedt onze Stichting ook de mogelijkheid om op deze manier fondsen te verwerven voor onze eigen gekozen doelen door middel van een zogenaamde Grant.
In 2020 is er geen mogelijkheid geweest om een dergelijke bijdrage te ontvangen.
Het afgelopen jaar heeft de Stichting zich bezig gehouden met fondsenwerving voor de Rotary Foundation en hier ook aan bijgedragen t.w. 1.800,00€   

De Stichting is in 2017 een commitment aangegaan te samen met de RC Lingewaard-Bemmel om de Stichting Medora te steunen.
Voor 2020 rest een bedrag van circa euro 6.000,= hiervoor was voor het boekjaar 2020 een reservering opgenomen.
Voor 2021 is een reservering opgenomen van: 4.336,00€   
Hiervan is euro 828,= beschikbaar voor lopende projecten (2021) van Brush at School. Het restant kan alleen gebruikt worden voor kwalitatief goede nieuwe BAS-projecten.

De Stichting is in 2018 samen met de RC Lingewaard-Bemmel een project gestart, te weten hulp aan aardbevingsslachtoffers in Nepal.
Het project behelst de bouw van een sanitaire voorziening voor een grote groep gezinnen.
In 2018 is hiervoor reeds euro 4.000,= ontvangen:
In 2019 is hier euro 6.000,= aan bijdragen
De bijdrage in 2020 is geweest: 0 *)
Resteert een reservering voor 2021 e.v.: 2.564,49€   
Door *) problemen bij de uitvoering: extreme regenval, vergunningen e.d. loopt dit project vertraging op.
De andere betrokken Goede Doelen organisaties uit Nederland houden hierbij een stevige "vinger aan de pols".

In 2019 is net als andere jaren een Lingewaardsdictee georganiseerd t.b.v. een Midwinterdiner voor eenzame ouderen in januari 2020.
De kosten en opbrengsten van deze acties zijn in 2019 en 2020 ontvangen en betaald vanuit de Rotaryclub.
De netto opbrengst na verrekening: 156,32        
Deze is in 2020 toevoegd aan het kapitaal.

In 2020 is er voor nieuw project wederom een Masterclass georganiseerd. Ook nu weer t.b.v. een Goed Doel.
De organisatie hiervan werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting Mi-Corazon.
Dit Goede Doel is een ondersteuning van de bouw van een Mediatheek in Namibie.
De organisatie Young Africa Namibia houdt zich ook bezig met trainingen voor jonge studenten.
De totale bijdrage voor dit project is: 9.077,48     
Deze bijdrage is in 2020 volledig voldaan.

In 2020 hebben wij als Rotaryclub-leden van onze Stichting Noodhulp verleend aan 2 Nepalese onderwijzeressen die betrokken zijn bij het Medora-project.
Deze dames hebben in Nederland stage gelopen om kennis op te doen voor onderwijsvernieuwing en ontvingen euro 480,= p/p.
De bijdrage is grotendeel betaald door de clubleden. Euro 250,= is betaald door de Stichting evenals de kosten van ING-bank.
De bijdrage per Rotary-lid is gezien draagkracht en betrokkenheid groot. De bijdrage per lid is waar nodig bekend.

Zwaanse buurtkraam 2020:
In Huissen zijn ze gestart met De Zwaanse Buurtkraam, waarmee ze op een veilige manier ontmoeting tussen buurtgenoten willen stimuleren.
De opstart hebben wij gesteund met 250,=


