Landsmeer, 12 april 2022

Jaarverslag 2021, Stichting Pygmee naar School
In 2021 hebben we ons ten doel gesteld onze financiële bijdrage te leveren aan de schoolkosten en
de opvangkosten van het internaat en de bouw van een nieuw internaat van de Sukununu School te
Mugozi, Burundi. De kosten zijn begroot in een project begroting. Wederom dragen wij net als het
lokale team in Burundi zorg voor 50% van de kosten met de hulp van onze sponsors en donateurs.
In 2021 hebben de kinderen nieuwe ervaringen opgedaan op velerlei gebied.
Zo hebben ze buiten kookles gekregen, met name hoe het vuur aan te steken op een veilig manier.
En in september is het team gestart met buiten sporten. Ook een kappersbezoek was voor vele
kinderen nieuw.
Daarnaast is een aantal kinderen behoorlijk ziek geworden en is behandeld dan niet opgenomen in
het ziekenhuis. O.a. voor een HIV test, behandeling malaria en longontsteking. Tevens heeft het
behandelen van het voeteczeem bij de pygmee kinderen nog alle aandacht in het internaat.
Na de paasvakantie in april kwam één kind 2 weken te laat terug naar school. Dit gaf maar weer aan
hoe complex het leven van een pygmee nomade is. De familie was tijdelijk verhuisd naar een
andere provincie.
Door remedial teaching in de avond en de weekenden op het internaat, presteren de pygmee
kinderen beter dan de niet-pygmee kinderen. Ook op het gebied van leerhouding en gedrag gaat het
met de pygmee kinderen beter.
Een nieuw probleem ontstaat in mei als we horen dat de huurprijzen van de twee internaat huizen
per 1 juli verdubbeld gaan worden. Opnieuw reden om vaart te zetten achter onze bouwplannen
voor een eigen internaat. Voor het schooljaar 2021/ 2022 wordt een extra internaat huis gehuurd. Dit
huis moet nog wel opgeknapt en ingericht worden.
Eind juni zijn de rapporten uitgereikt. Er zijn goede resultaten behaald.
•
•
•

klas 1A totaal 25 kinderen, waarvan 15 pygmee
klas 1B totaal 24 kinderen, waarvan 13 pygmee
2e klas totaal 17 kinderen, waarvan 6 pygmee

In de vergadering van mei wordt besloten over te gaan tot de bouw van het internaat.
Een architect wordt in de arm genomen en we ontvangen in juni een bouwtekening.
Er wordt op het schoolterrein gestart met het bouwrijp maken van het bouwgebied.
Helaas hebben de lokale autoriteiten van Mugozi niet toegestaan dat het internaat binnen 100 meter
van de leslokalen wordt gebouwd. Het lokale team heeft spoedig een nieuw bouwterrein gevonden
op 1 kilometer afstand van de school.
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Er wordt een nieuwe bouwtekening gemaakt, bestaande uit een complex van slaapgebouwen, een
kantoor voor de begeleiders en eetkamers. Aan de achterkant van de gebouwen vinden we de
keuken en de wc's en douches. Dit jaar wordt niet het gehele complex gebouwd. Twee nog te
bouwen slaapgebouwen kunnen op een later tijdstip worden gebouwd, indien het aantal pygmee
kinderen dit vereist. Ze staan wel al op tekening.
In augustus start de bouw van het internaat. De school start in september met wederom een nieuwe
klas.
•
•
•
•

1e klas 24 kinderen, waarvan 14 pygmee
2e klas A 25 kinderen, waarvan 15 pygmee
2e klas B 20 kinderen, waarvan 11 pygmee
3e klas 15 kinderen, waarvan 6 pygmee

De bouw vordert gestaag. Een probleem bij de bouw betreft de beschikbaarheid en de prijzen van
benzine. Het lokale team heeft veel onvoorziene kosten voor zijn rekening genomen. Hierdoor
kwamen de school- en internaat uitgaven in november en december 2021 onder druk te staan. De
begroting voor de school- en internaatkosten voor 2022 wordt aangepast.
Op 23 december 2021 vindt de officiële opening van het internaat feestelijk plaats.
Van de bouw en de opening is een leuke video door het team in Burundi gemaakt:
https://www.youtube.com/watch?v=y_95oPzOExI

Wat een topprestatie van het lokale team in Burundi van de Sukununu School en onze Stichting
Pygmee naar School.
Wij hebben ons in 2021 aan de projectbegroting t.a.v. de school- en opvangkosten en van de bouw
van het internaat kunnen houden met de onmisbare financiële steun van onze trouwe donateurs en
fondsen. Graag doen wij in 2022 weer een beroep op u allen om de kansarme pygmee kinderen
vooruit te helpen.
Aline Hartog, Penningmeester Stichting Pygmee naar School

Noordeinde 96
1121 AH Landsmeer
email: info@pygmeenaarschool.nl
website: www.pygmeenaarschool.nl
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Foto’s van de kinderen

Jan. 2021, kind naar de tandarts.

Mei 2021, kinderen naar de kapper.

29 juni 2021, uitreiking rapporten aan drie klassen.

September 2021, aanvang nieuw schooljaar.
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Foto’s van het Internaat

Internaat, bouwtekeningen

Internaat, douches en WC’s

Sept 2021, extra huurhuis ten behoeve van de opvang

Internaat, start bouw

Internaat, watertank

Bouw internaat
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