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Jaarverslag 2014 Stichting Precious School Support
1. voorwoord
Na het verkrijgen van een vergunning van het ministerie van onderwijs is in 2014 naast de
nursery school (kinderopvang / groep 1 en 2) ook de primary school (basisschool groep 3
tm 6) gestart. Met enthousiaste en deskundige leerkrachten is dit een goede start
geweest.
2. verantwoording per programma
a. School
In 2014 zijn twee mensen uit Nederland het lerarenteam in Sesheke voor drie maanden
komen versterken. Met verschillende extra activiteiten voor de kinderen. Van beide kanten
blij en vol energie.
In 2014 zijn de kosten voor het programma school voor:
i. het vervoer van speelgoed, lesmateriaal en 16 computers van Nederland naar
Sesheke,
ii. de koop van zambiaanse schoolboeken en
iii. de bouw van twee extra klaslokalen.
De bouw van de twee extra klaslokalen is eind 2014 gestart. De school heeft dan
uiteindelijk 8 klaslokalen.
b. Student
In 2014 zijn geen kosten voor het programma student gemaakt.
c. Zorg
In 2014 zijn geen kosten voor het programma zorg gemaakt.
d. Organisatie
De kosten zijn voor de website. De inkomsten betreffen twee donaties.
3. financieel overzicht
2014
school speelgoed
school boeken
school bouw
student
zorg
organisatie

1 jan

bij

af

31 dec

1.048,93

350,00

-1.330,19
-399,00
-150,77
-720,00

68,74

-60,42

4. tot slot
De nursery school en de primary school hebben nu extra speelgoed en leermateriaal. Met
dank aan basisschool de Lepelaar in Lelystad die het speelgoed en leermateriaal heeft
verzorgd.
De leerlingen krijgen nu ook computerles. Met dank aan diegene die computers
beschikbaar hebben gesteld.
De bouw van de twee extra klaslokalen is nog in uitvoering in 2015 en heeft nog een extra
steuntje nodig.

