Wat is er gebeurd in 2016
ISAL Burundi : samenwerking met onze lokale partner
Alle doelstellingen van onze programma’s hebben we kunnen realiseren; voor
details verwijzen we naar toelichting 2016 in de rubriek Jaarverslag
De belangrijkste punten:

Onderwijs
1.Algemeen onderwijs.
Voor kansarme kinderen: wees- en straatkinderen en jeugd uit Busoro die een vakopleiding
willen volgen; deze zijn nauwelijks beschikbaar in de nabije omgeving en hun ouders hebben
niet de middelen om kost- en schoolgeld te betalen.
Elk jaar zijn er jongeren die, dank zij onze steun, slagen voor de eindexamens MBO (enkele
zelfs HBO).
2.Speciaal onderwijs : Blinden en Doven instituten
Niet alleen het ten laste nemen van een aantal leerlingen, maar ook technische assistentie
bij het zoeken naar een braille printer (teksten worden met de hand gekopieerd naar braille!)
Diep onder de indruk tijdens het bezoek aan het Doveninstituut heeft geleid tot uitbreiding .

3. Jongeren begeleiding.
Schoolverlaters in ons programma begeleiden door praktijktraining en actieve bemiddeling
bij het vinden van een baan.

In Nederland, Morgenster
Bezoeken aan Burundi
Eén van onze bestuursleden is actief in Burundi als consultant voor verschillende organisaties.
Hij reist er regelmatig naartoe en maakt gebruik van zijn aanwezigheid om ook onze projecten
te bezoeken en te evalueren.
Zo blijven we goed geïnformeerd over de gang van zaken; daarnaast is er intensief contact per
e-mail, Skype en sociale media waardoor we kunnen uitwisselen en meedenken met onze
partners én betrokkenen waaronder de oudere weeskinderen.

Dank U
Ondersteuning van mensen in Burundi, ook in onzekere tijden, is het motto waar wij ons voor
inzetten.
Er zijn niet genoeg woorden om onze onuitputtelijke dank uit te spreken; dank aan donoren,
weldoeners en sponsors voor hun bijdragen tot het welslagen van ons werk; wij hopen in de
toekomst ook op u te mogen rekenen.
Nogmaals veel dank voor uw liefdevolle steun en Gods zegen

