Jaarverslag 2015/2016 Vereniging Green School Haïti
Voor onze vereniging is het weer een dynamisch en enerverend jaar geweest met diverse
ontwikkelingen. Hieronder een verslag van de activiteiten in de periode juli 2015 t/m juni 2016:



Sandra heeft drie mooie en inspirerende weken in Haïti doorgebracht in oktober / november
2105 . Ze deed verslag van deze reis: REISVERSLAG.
Het bestuur is zeven maal bij elkaar geweest voor een bestuursvergadering. Op de agenda
stonden de punten: steun en begeleiding bij de ontwikkelingen van de projecten Solitair en
Macadamia door La Fondation l’Ecole Vert d’Haïti, het aanschrijven van fondsen, het
bijwerken van de website, beheer financiën, contact met donateurs en overleg via skype
met Sandra als projectleider/bestuurder van La Fondation l’Ecole Vert d’Haïti.

Voortgang Fondation l’Ecole Vert d’Haïti
Gerda Stam, heeft contact gelegd met Close the Gap uit Brussel. Deze organisatie heeft in Tanzania
een project gerealiseerd dat qua opzet gelijk is aan ons project Solitair. Dit heeft geresulteerd in een
goede samenwerking met Sandra Rénélique.

Voortgang project Solitair

Zoals bekend heeft de Stichting KOOK ons in 2014 € 5.000,- geschonken ten behoeve van het project
Solitair waarvan inmiddels gebruik is gemaakt voor Fase1 en Fase 2. Zie ook de beschrijving van
project (URL naar projectbeschrijving). Het volgende is bereikt:
Fase 1 t/m 3 zijn gerealiseerd. Fase 4 is gedeeltelijk gerealiseerd maar kan nu eenvoudig
worden opgeschaald. De zonnepanelen en de accu’s geplaatst op de school, 2 lap tops zijn
in gebruik en mobieltjes kunnen worden opgeladen. Het wachten is nu op meer laptops.
Ondertussen wordt een aantal leerkrachten opgeleid zodat ze het lesprogramma E-learning
kunnen hanteren en in de praktijk kunnen brengen.
In fase 3 is de implementatie voorbereid. In overleg met de lokale overheid is bepaald dat er
leraren zullen worden aangesteld om te werken met het systeem ten behoeve van de lessen
aan kinderen. Zodra er voldoende hard ware capaciteit is gerealiseerd, kan les gegeven
worden aan de eerste kinderen. Fase 4 voorziet in de volledige ingebruikname van
SOLITAIR op de school Ecofa in 2016. Hiervoor is nog € 10.000,- nodig. Daarnaast is er nog
€ 5.000,- euro nodig voor de aanschaf van 10 laptops voor de kinderen. Daarna zal het
project worden opgeschaald naar andere scholen in Haïti.

Er is contact gelegd met de Stichting Wilde Ganzen om een aanvraag te doen voor ons
project Solitair. Yann Rénélique is er persoonlijk geweest en men heeft positief gereageerd.
Het is nu zaak om de aanvraag formulieren in te vullen en toe te sturen.
Zie verder STAND VAN ZAKEN SOLITAIR per maart 2016
Voortgang project Macadamia
Vertegenwoordigers van La Fondation l’Ecole Verte d’Haïti waren in mei 2015 aanwezig bij een grote
beurs in de Dominicaanse Republiek genaamd de Agroalimentaria 2015. Doel van het bezoek was het
leggen van contacten met bedrijven en organisaties die zich bezig houden met biologische landbouw.
Er is kennis gemaakt met organisaties en bedrijven uit de Dominicaanse Republiek en Haïti. Deze
bedrijven en organisaties opereren bij de grens of in de buurt van de grens en dan met name in het
gebied van Elias Pina. Vertegenwoordigers van ICEFDA (een instituut voor de ontwikkeling van de
landbouw) en UCOCAB (unie van koffie coöperaties in Baptiste) kennen de dynamiek van de
landbouwproductie in de Dominicaanse Republiek en het Caribisch gebied. Zij zien mogelijkheden om
toegang te krijgen tot de markt voor de producten van kleine en middelgrote producenten in Haïti,
vooral uit het gebied van Baptiste-Savanette. Vanuit de Fondation hebben Rafael en twee monniken
het project Macadamia onder de aandacht gebracht. Deze actie is goed ontvangen want zij kunnen
nu een aanvraag indienen waarvoor € 30.000,- beschikbaar is gesteld.

Donateurs en leden
Zonder donateurs en leden kunnen wij niet bestaan en wij willen jullie allemaal hartelijk danken voor
de bijdragen in het afgelopen jaar. Hierdoor kunnen we La Fondation l’Ecole Vert d’Haïti blijven
steunen in hun doelstelling om de kinderen in Haïti onderwijs te geven waardoor hun kansen op een
goede toekomst aanzienlijk worden verbeterd. Enkele aandachtspunten:




ASN Bank
We zijn vanaf augustus 2015 weer gelinkt voor de Wereldprijs ASN Bank onder
“duurzaamheid en educatie met kinderen”. De website van de ASN Bank Wereldprijs:
wereldprijs@voordewereldvanmorgen.nl
Stichting KOOK heeft in januari 2016 een verslag ontvangen over van de ontwikkelingen van
het project Solitair met de verantwoording wat er met de bijdrage van € 5.000,- is
gerealiseerd.

Website
We hebben Artiom Emelianov opnieuw bereid gevonden om onze website bij te houden.
ANBI Status
Inmiddels is onze ANBI Status geactiveerd en dat betekent dat alle donaties groter dan € 100,- van
de belasting kunnen worden afgetrokken. Vanaf 2014 heeft VGSH een ANBI status en wij doen
daarover verslag op onze website.
Onze bestuursvergaderingen waren gericht op:
-

De ontwikkelingen van de projecten Solitair en Macadamia
Aanschrijven fondsen
Presentatie met Sandra Mirabal in de Blauwe Boom in het teken van Haïti en haar muziek
geschiedenis en bekendheid geven aan onze vereniging.
Bijwerken website
Financiën
Donateurs
Aantrekken nieuwe bestuursleden
Skypen met Sandra (projectleider van l’Ecole Vert d’Haïti die we vanuit Nederland financieel
en projectmatig ondersteunen).

De Financiële situatie van de vereniging
Inkomsten 2015/2016
Donaties leden :

€ 503,00

Opbrengst Sinterklaas markt 2015

€ 140,00

Inkomsten totaal

€ 643,00

Uitgaven 2015/2016:
Sandra Renelique
Fondation de l’Ecole Verte d’Haïti

€ 1125,00

Project Soltair

€ 2500,00

Kosten bank

€ 117,98

Kosten VGSH

€___99,10______

Uitgaven totaal

€ 3842,08

In kas

€ 312,23

Planning Vereniging Greenschool Haiïti
U bent uitgenodigd voor onze jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 28 juni aanvang 19.30 uur bij
Gerda Stam in Alkmaar. Sandra Rénélique zal hierbij aanwezig zijn en zal enige tijd in Nederland
blijven.
Graag even doorgeven of u op de vergadering aanwezig wilt zijn op telefoonnummer 0610847216 bij
onze voorzitster Gerda Stam.
Vergaderings locatie: Broekerwaard 28 1824 ES Alkmaar
Aanvangstijd: 20.00 uur
Eindtijd: 22.00 uur

