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INLEIDING

•

“ONS VERHAAL”

Op 13-01-2006 is de Stichting Sarinha opgericht; een initiatief van Laura en Harrie Dijkhuizen.
Het begon allemaal bij het verlangen van de familie Dijkhuizen om hulp te bieden aan het thuisland van hun
geadopteerde dochters uit Mozambique. De eerste stap was het opzetten van een weeshuis maar vanwege grote
voedselschaarste in het land in 2005, begon de stichting met het brengen van voedselhulp. Door op twee scholen
voedsel uit te delen, kregen 700 kinderen elke schooldag een maaltijd. We zijn trots en dankbaar dat we dit 5 jaar lang
mochten doen en hebben het dorp en de plaatselijke economie zien opbloeien.
Vanuit dit werk werd duidelijk dat er meer moest gebeuren dan de hulp tijdens voedselschaarste. Stichting Sarinha
heeft daarom in samenwerking met lokale arbeiders haar project fors uitgebreid. Naast het voedselprogramma heeft ze
inmiddels watervoorzieningen verzorgd, jongeren geholpen om een opleiding te volgen en zijn er
landbouwontwikkelingen ontplooid.
Gaandeweg ontstond er behoefte aan onderwijs en training op het christelijk, morele en praktische vlak. Vanuit
seminars en onderwijsdagen groeide onder de rook van Beira een parttime school die zich richt op
identiteitsontwikkeling en laagdrempelig bijbels onderwijs. Al 200 studenten hebben via Sarinha diverse vakken
gevolgd en de impact op hun levens is duidelijk zichtbaar. Door het volgen van een professionele beroepsopleiding
kunnen deze jongeren in hun eigen onderhoud en dat van hun familie voorzien.
In 2012 is het contract voor voedselhulp beëindigd en is de focus dan ook volledig op het onderwijs gericht. Door onder
meer deze activiteiten met de lokale bevolking uit te voeren geloven en zien wij dat we niet alleen in voedsel voorzien,
maar dat de bevolking nieuwe hoop krijgt voor de toekomst. Wij willen door te investeren in hun situatie, het
vertrouwen wekken dat zij veel meer kunnen bereiken dan dat ze vaak denken. Door met hen gezamenlijk aan de slag te
gaan bouwen we niet alleen aan een nieuw onderwijscentrum, een waterput of een dorp. We bouwen mee aan de
toekomst van Mozambique!

•

MEDEWERKERS

Stichting Sarinha bestaat uit een bestuur en een enthousiaste groep vrijwilligers, die zich geheel belangeloos inzetten
voor de stichting. De stichting heeft zich als doel gesteld om daar te opereren waar nog geen andere hulporganisaties
werkzaam zijn en stelt hoge eisen aan haar contactpersonen. Omdat de stichting ook pioniert in afgelegen gebieden, zijn
deze mensen van cruciaal belang. Ook netwerken en van daaruit organisaties koppelen aan afgelegen gebieden heeft
onze hoogste prioriteit. Hierdoor heeft stichting Sarinha ook contacten met lokale, provinciale en nationale overheden.
De stichting handelt vanuit een christelijke signatuur, maar maakt in het bieden van hulp geen onderscheid ten aanzien
van religie, ras of politieke voorkeur.
Wij geloven dat onderwijs niet alleen een persoon maar ook de wereld rondom die persoon kan veranderen, door dit
gebalanceerde onderwijs te ondersteunen, maak ook jij een daadwerkelijk verschil!
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2. HET DOEL VAN SARINHA

•

MISSIE/DOEL

Onze missiestatement is als volgt: Het praktisch en geestelijk ondersteunen van die jongeren in Mozambique die door
anderen onopgemerkt blijven, dit in samenwerking met aanwezige (internationale) organisaties en plaatselijke instanties
als scholen en kerken en overheden.
De prioriteiten van Stichting Sarinha zijn mede ontleend aan de milleniumdoelstellingen;
Het aanbieden van kwalitatief vervolgonderwijs voor jongeren waarmee ze een beroep kunnen gaan uitoefenen en
daarmee hun kans vergroten op een hoopvolle toekomst, waardoor zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de
ontplooiing van de samenleving in Mozambique.
Wij geloven dat onderwijs niet alleen een persoon maar ook de wereld rondom die persoon kan veranderen!

•

UITGANGSPUNTEN EN KERNBEGINSELEN

Sarinha doet het praktisch en geestelijk ondersteunen van die jongeren in Mozambique door middel van Christelijk
onderwijs, waarin de jongeren:
- een beroep leren
- basiscursussen 'Identiteit' krijgen
- naar een Zomerschool gaan
- als Stage: gevangenissen bezoeken en kinderhulp bieden.
Sarinha heeft als ambitie hiertoe het bouwen van een (eigen) onderwijscentrum .
Sarinha heeft besloten om een basisschool op ons land te bouwen. Deze school wordt in samenwerking met Livingstone
gerealiseerd, middels werkvakanties met jongeren uit Nederland.
Ons uitgangspunt is om het geld dat ons wordt toevertrouwd, zo gericht mogelijk te besteden. We willen u zo
transparant mogelijk van allerlei informatie voorzien en zijn ter allen tijde bereid om vragen te beantwoorden.

•

ONZE FOCUS

De hulp die wij bieden in Mozambique vindt voornamelijk plaats in de stad Beira (Provincie Sofala) en Thowe een
gebied in midden-Mozambique, het district Maringue. Maringue staat in Mozambique bekend als de enige plaats waar
nog een kamp van de rebellen staat, de tegenpartij in de burgeroorlog.
In dit gedeelte van Mozambique wonen veel ex-soldaten die in de burgeroorlog hebben gevochten. Daarom werd er
voorheen nog weinig tot geen hulp geboden in dat gebied. Wij proberen op kleine schaal invulling te geven aan twee
van de millenniumdoelstellingen zoals geformuleerd in het jaar 2000 (zie Missie).
Students-for-Students
In Beira richten wij ons op het aanbieden van goed onderwijs. We voorzien studenten onder andere van onderwijs over
identiteitsontwikkeling en daarom willen wij starten met de bouw van een onderwijscentrum.

Basisschool
In de omgeving van het land (voor de bouw van een onderwijscentrum) dat Sarinha in 2011 gekocht heeft, komen
steeds meer gezinnen wonen. Maar in deze buurt is nog geen basisschool waardoor de kinderen ver lopen en een
gevaarlijke weg moeten oversteken. Omdat de vraag naar onderwijs toeneemt, wil Sarinha hierin graag iets
constructiefs betekenen voor de omgeving, daarom is er besloten om een basisschool op ons land te bouwen. Deze
school wordt in samenwerking met Livingstone gerealiseerd, middels werkvakanties met jongeren uit Nederland.
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3. WERKZAAMHEDEN VAN SARINHA

•

ONDERWIJS

Naast het praktisch ondersteunen van de Mozambikanen wil Sarinha hen de mogelijkheid geven goed onderwijs te
volgen. Voor de kinderen die opgroeien in dorpen zou dit normaal gesproken niet mogelijk zijn, enerzijds omdat er
geen geld is voor de beroepsopleidingen, anderzijds omdat de dorpen zo afgelegen liggen. Daarom kunnen jongeren die
de basisschool hebben doorlopen via Sarinha in de stad Beira een beroep gaan leren zodat ze daarmee zelf in hun
onderhoud kunnen gaan voorzien.
Students-for-Students
Dit is een project waarmee we deze studenten een ‘studiefinanciering’ aanbieden zodat ze zorgeloos een opleiding
kunnen volgen. Met het bedrag van 50 euro per student per maand kunnen ze:
- Schoolboeken kopen
- Schoolmaaltijden nuttigen
- Naar stageplekken reizen
Er zijn nu al 100 – 120 studenten die onderwezen worden door medewerkers van Stichting Sarinha. In een kleine
gebouw van de overheid volgen ze een parttime-opleiding met vakken over identiteitsontwikkeling en christelijke
onderwerpen. In de toekomst zal dit aantal alleen maar toenemen door de bouw van het onderwijscentrum in Beira. In
Mozambique is er geen financiële steun voor studenten en dus is het moeilijk voor hen om hun schoolboeken, reisgeld
en andere uitgaven rond te krijgen. De stichting wil in de toekomst in de kosten van de opleiding gaan voorzien, een
verblijfplaats regelen gedurende de opleiding en maaltijden verzorgen voor de studenten.
Dit gebeurd in samenwerking met “Young Africa”
Nederlandse studentenverenigingen, individuele studenten maar eigenlijk allen die deze Mozambikaanse studenten
willen steunen, bouwen mee aan hun leven en de toekomst van dit mooie land.

•

GEVANGENIS

Via deze jongeren bouwen we aan de toekomst van Mozambique, want zij bezoeken wekelijks de gevangenis met bijna
1.000 gevangenen. Zij geven daar onderwijs over de Bijbel, brengen voedsel en kleding en verzorgen de communicatie
van en naar familieleden.

•

ZONDAGSSCHOOL

Ook bezorgen zij wekelijks honderden kinderen een gezellig middag door middel van de “zondagsschool”. Deze wordt
ook gehouden in het afgelegen Maringue en daarbij wordt tegelijkertijd een voedzame maaltijd gereserveerd. En onze
studenten worden toegerust om hun verantwoordelijkheid in de lokale kerk op te nemen, zij brengen kennis en ervaring
mee en delen dit op hun beurt weer uit.

•

BASISSCHOOL

De plannen voor de basisschool gaan uit van een capaciteit van maximaal zeshonderd leerlingen en zal alle klassen van
de basisschool aanbieden. In Mozambique wordt het systeem van primary and secudary schools gevolgd, waarin beiden
6 leerjaren vertegenwoordigen. Wij bouwen een primary school. Het plan is om goed onderwijs te bieden in een veilige
omgeving, waar de kinderen gestimuleerd worden op een positieve manier. Qua achtergrond zal het een algemeen
christelijk karakter hebben, maar de school is wel voor alle kinderen toegankelijk. De school zal zich aansluiten bij de
voorwaarden van de overheid voor een goede aansluiting met vervolgonderwijs in Mozambique. Verder wordt gewerkt
aan een dusdanige opzet van de school dat deze jaarlijks over voldoende lokale financiële ondersteuning beschikt voor
overige kosten.

~-5-~

Er is een ervaren schooldirecteur aangetrokken om e.e.a. op te gaan zetten. Net zoals in Katia is gebeurd, enkele jaren
geleden, zal de organisatie en inhoud van de school niet in handen van Sarinha zijn. Wij faciliteren het gebouw en
helpen bij de opzet van de school, maar zullen niet gaan participeren bij de uitvoering.
Deze basisschool zal voorlopig ook gaan dienen als onderkomen voor het onderwijscentrum van Sarinha.

•

BOUW ONDERWIJSCENTRUM

De mogelijkheid om het gebouw voor langere tijd te blijven gebruiken is erg onzeker. Onder andere door dit ongemak
ontstond in 2009 het idee voor het (eigen) Sarinha Centrum. In het centrum zullen voltijd- en deeltijdopleidingen
aangeboden worden waarbij studenten ook de mogelijkheid hebben om dit te combineren met een
beroepsopleiding. Vanuit dat idee is er in 2011 een stuk land gekocht wat dichtbij de bestaande organisatie Young
Africa ligt, die verschillende beroepsopleidingen aanbiedt. Er wordt verwacht dat hier een goede samenwerking kan
plaatsvinden.
Sarinha Centrum in het kort
•
•
•
•
•
•

Voltijd en deeltijdopleidingen voor jongeren uit heel Mozambique
Maaltijden en verblijfplaatsen voor de studenten
Identiteitsontwikkeling en christelijke vakken
Combinatie met beroepsopleiding in de buurt
Locatie voor trainingen, cursussen en conferenties
Een centrum van hoop en liefde voor de omgeving

Stichtingskosten begroting 2012

Grondkosten

€

41.000,00

Bouwkosten

€

134.000,00

Inrichting etc.

€

5.000,00

€

180.000,00
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•

BOUW ONDERWIJSCENTRUM

Mozambique is een land wat bestaat uit een variatie aan stammen . Binnen deze stammen leefden mensen vroeger
samen als gezin in ronde hutten van verschillende maten . De grootte en rangschikking van deze hutten gaven hun
“status” weer. De leider, 'Regulo ', leefde in de grootste hut op een centrale plek. Verschillende vrouwen leefden met
hun kinderen rond deze hut. Op enige afstand waren de andere groepen van huizen van verwante familie gelegen. Een
serie van deze clusters zijn tot een nederzetting gevormd. Het kwam daarna vaak voor dat de kerk of de school de
belangrijkste functie van een nederzetting werd.
Dit traditionele type dorp vormt het concept voor het Sarinha Centrum ontwerp. Het fenomeen van het hebben van
verschillende gebouwen met verschillende functies geclusterd in een spiraalopstelling, is gebruikt als inspiratie voor het
Sarinha ontwerpvoorstel . Maar dan, natuurlijk, met een moderne visie over het gebruik van materiaal en de structuur
etc. etc.
Het Sarinha Centrum zal een aantal gebouwen bevatten met elk een eigen functie . Deze gebouwen worden in
verschillende fasen uitgevoerd. De reden om in fasen te bouwen is mede de financiële flexibiliteit , maar ook omdat het
complex dan geleidelijk met de organisatie zal groeien zodat er maximale flexibiliteit is voor kleine veranderingen in
de wensen door gebruik in de tijd ..

EERSTE FASE
In fase één wordt het hoofd gebouw gerealiseerd, dat het centrale deel van het centrum vormt : een conferentiekamer in
combinatie met een kleine en een groter klaslokaal en een keuken. Net buiten de kern van het centrum, een slaapzaal,
een magazijn, sanitaire voorzieningen en een huis voor de conciërge op het terrein, inclusief toezicht op de aangelegde
parkeerplaats voor 1 of 2 auto's .
TWEEDE FASE
In de tweede fase worden de resterende slaapzaal en sanitair gebouwd voor de doelgroep ,jongeren in de leeftijd van
15-25 , ( waarvan ongeveer 70 % zijn jongens en 30 % meisjes). Indien mogelijk , wordt het aantal klaslokalen
uitgebreid en zijn de kantoren gebouwd en is er een begin gemaakt met de groentetuin ..
DERDE FASE
De derde fase is voor de “finishing touch . Twee gescheiden “guesthouses” zijn er gebouwd , de wasplaats is verlengd ,
de klaslokalen en kantoren zijn afgerond en twee of vier " inheemse ronde hutten " zijn er gebouwd welke als
rustgevende kamers functioneren. Gelijktijdig is er een tuin , met plaatsen om sport ( als voetbal of basketbal ) en zijn
er meer carports voltooid.
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4. ORGANISATIE-STRUCTUUR
We werken met een enthousiast team in Beira, Mozambique als in Amersfoort, Nederland.
Bestuurders

Voornaam

Achternaam

Functie

Datum in dienst

Laura

Dijkhuizen-Gast

Voorzitter

01-03-2013

Cindy

Haneveld

Secretaris

01-01-2013

Victor

Veldkamp

Penningmeester

01-05-2013

Brian

Bonkestoter

Lid

01-03-2013

Els

Zegwaart

Lid

07-07-2010

Medewerkers

Voornaam

Achternaam

Functie

Datum in dienst

Sonja

Van Arnhem

Administratie/PA

01-01-2012

Carla

Van der Meent

Ondersteuning Adm

13-01-2006

Voornaam

Achternaam

Functie

Datum in dienst

Chico

Nhamauta

Uitvoerder

01-01-2010

Sylvia

Nhamauta

Secretaresse

01-01-2010

Bidje

Nhamauta

Ondersteuning Bouw

01-01-2010

Mozambique
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5. FINANCIERING EN SCHENKINGSBUDGET

Sinds 01-01-2008 heeft Stichting Sarinha de ANBI status ontvangen van de Belastingdienst.
De ANBI status staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status houdt in dat Stichting Sarinha zich voor
minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Deze status houdt tevens in dat donateurs van Stichting Sarinha hun giften
mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

•

FINANCIERING

Stichting Sarinha streeft naar een duurzame vorm van ondersteuning waarin iedereen meetelt. Met onze activiteiten
willen we een betere toekomst voor mensen opbouwen. Dat doen we met een financiële ondersteuning, maar zo
mogelijk ook door zelf ter plaatse werkzaam te zijn. We kiezen hierbij voor een actieve samenwerking met lokale
partners.
Onze inkomsten ontvangen wij van particulieren, bedrijven en organisaties voor goede doelen.
Wij zien er op toe dat alle inkomsten voor de volle 100% ten goede komen aan de projecten waarvoor ze bestemd zijn.
Alle kosten van organisatorische (zoals vergaderingen en reizen) aard worden door het Bestuur van Stichting Sarinha
zelf gedragen. Het afleggen van een goede verantwoording aan onze donateurs is derhalve van cruciaal belang en
volledige transparantie wordt dan ook nagestreefd. Om dit te bewerkstelligen worden door een accountant de
administratie gevoerd en de jaarstukken samengesteld. Tevens worden, door middel van duidelijke informatie op onze
website en zo mogelijk door het gebruik van film of video, de donateurs geïnformeerd over de voortgang van onze
projecten.
De financiële middelen die ons zijn aangereikt worden binnen een afzienbare termijn ingezet voor de projecten, waarbij
wij beogen een reserve aan te houden voor eventuele noodhulp.

Beloning:
Er is geen vergoedingen of beloningsbeleid. In principe worden alle werkzaamheden zonder beloning uitgevoerd door
alle vrijwilligers en bestuursleden.
Reizen naar Mozambique:
Wanneer bestuursleden of adviseurs naar Mozambique reizen worden reis-en verblijfskosten door hen zelf betaald.
Reizen binnen Nederland:
Alle reiskosten nodig voor vergaderingen, bijeenkomsten donateurs enz. worden niet gedeclareerd, maar worden door
de vrijwilligers en bestuursleden zelf betaald.
Kantoorhuisvesting en werkzaamheden:
Kantoorhuisvesting wordt gratis beschikbaar gesteld ten huize van het Bisdom van Utrecht in Amersfoort (Koningin
Wilhelminalaan 5 ) of wanneer nodig ten huize van andere bestuursleden.
De kantoorwerkzaamheden (uitgevoerd door vrijwilligers of bestuursleden) bestaan uit de administratie van donateurs,
giften, boekhouding, contacten met- en rapportage naar donateurs en onderhoud contacten met onze lokale coördinator
in Mozambique. Dit zijn veelal wekelijkse werkzaamheden.
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•

FINANCIELE PROGNOSE
Resultaat
2013

Prognose

Resultaat

2014

Prognose

2014

2015

OPBRENGSTEN
Giften

10.500

10.500

10.500

10.500

Incidentele giften

5.108

2.100

3.382

3.200

Youg Afrika

7.250

5.000

5.000

5.000

Bijbelschool

3.150

3.200

3.200

3.300

Giften boek Kus van Afrika

1.210
27.218

20.800

22.082

22.000

554

300

201

0

27.772

21.100

22.283

22.000

UITGAVEN
Living (Chico_Sylvia_Manuel)

3.780

4.980

4.080

Cost Care Office

3.120

3.612

3.120

Kids ministry in Thowe

2.400

2.400

3.000

Totaal Giften
Verkopen
Totaal

Kids ministry in Manga

348

348

360

5.000

5.000

5.000

Summerschool

450

450

450

Gift for the Teachers

500

500

500

Youg Africa

Kosten Incidenteel
Totale Kosten Care
kosten education
kosten practical affairs
kosten expositie/boek
Totaal
Bruto resultaat
BEDRIJFSKOSTEN
Huisvestingskosten
PR-kosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijvingen
Rente- en bankkosten
Totaal
Resultaat boekjaar
Afschrijvingen

582

598

400

15.357

16.180

17.888

16.910

488

5.000

2.465

2.500

9.331

0

0

0

2.325

0

75

0

27.501

21.180

20.428

19.410

271

-80

1.855

2.590

0

0

0

0

372

505

208

240

77

120

37

60

1.885

1.885

1.672

155

756

756

763

600

3.090

3.266

2.680

1.055

-2.819

-3.346

-825

1.535

1.885

1.885

1.672

155

-934

-1.461

847

1.690

1.500

1.500

1.500

1.500

-2.434

-2.961

-653

190

Het bedrijfsresultaat vóór
afschrijvingen en aflossing
Aflossingen
LIQUIDITEITEN
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•

SARINHA BELEID 2015 /2018

Inleiding
Het jaar 2013 was een jaar van grote omschakelingen binnen Sarinha. Met name in Mozambique door het beëindigen
van het voedselhulpprogramma en de volledige bestuurswisseling in Nederland. Nu de stofwolken langzaam
neerdwarrelen, komt steeds beter in zicht hoe de nieuwe structuur in Nederland eruit gaat zien.
Mede dankzij de maandelijkse bijdragen van onze donateurs zijn wij in staat gebleken om de maandelijkse vaste lasten
in Mozambique te ondersteunen. Daarnaast ontvangen wij van een tweetal donateurs jaarlijks een forse financiële
bijdrage om de kosten voor beroepsopleiding en de bijbelschool te financieren. Lonen of vrijwilligersvergoedingen
worden er niet betaald. Er is geen huurcontract voor het aanhouden van kantoor te Amersfoort. De bedrijfskosten c.q.
overhead zijn mede daardoor bijzonder laag te noemen.
De prognose voor 2015 is inmiddels vastgesteld en gebaseerd op de realisatie van 2014 en zonder noemenswaardige
activiteiten in 2015. In deze prognose gaan wij ervan uit dat er pas in de loop van 2016 het nieuwbouwproject
Basisschool (o.a. afhankelijk van fondsenwerving ) uitgebreid gaat worden. Dit wordt ultimo 2015 ook een speerpunt
van het bestuur ondanks dat de vacature van fondswerver nog niet vervuld is.
Hieronder volgt puntsgewijs een aantal zaken die voor gaan komen in het beleidsplan.

FONDSWERVING

•
•
•
•
•

Strategie ontwikkelen voor het naar buiten treden van Sarinha in Nederland
(zoals in 2013 via de expositie ‘Het Koninklijk Thuis’)
Logo aanpassen aan huisstijl conform de actuele statuten en missie
Team uitbreiden met fondswerver m/v voor 4-8 uur in de week
Huidige Donateurs benaderen voor schriftelijke overeenkomst periodieke giften, dit wegens fiscale voordelen;
geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag! (sinds 2014 niet Notarieel)
opstellen Fondswerfplan rondom bouw en voortgang Sarinha Centre Mozambique
- beschrijven en uitvoeren (bijvoorbeeld Student-for-Students) evt. door stagiaire?

ORGANISATIE

•

Samenwerking met samenwerking met diverse organisaties onderhouden en formaliseren

•
•
•

De statutenwijziging moet notarieel worden vastgelegd.
Vacatures: Accountant, fondswerver, office manager
Actualiseren website www.Sarinha.org + www.geef.nl/doel/sarinha

zoals SKIN, Livingstone, Timotheus, Antwoord, Young Africa

Beleid onderwijs
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Opstellen (gedetailleerd) Beleidsplan Christelijk onderwijs in Beira en Thowe, waaronder:
•
•
•
•
•

Uitbreiden van de cursussen binnen het onderwijscentrum
Uitwisselingsprogramma met docenten binnen en buiten Mozambique
(bv door studenten GPW of dergelijke HBO’s)
Uitbreiding jongeren die een beroep gaan leren, vanuit Maringue en vanuit omgeving Beira
Uitbreiding gevangeniswerk in samenwerking met lokale kerken en internationale organisaties
Uitbreiding kinderwerk in Thowe/Katia naar elke week inclusief maaltijd.

Sarinha Centre

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bouw onderwijscentrum in fases.
Voorlopig ontwerp centrum in Mozambique uitwerken naar bouwtekening en bedrijfsplan.
Mogelijkheden gaan verkennen voor financiële steun bij o.a. Agentschap Nl en soortgelijken.
Afhankelijk van het beschikbaar komen van fondsen start de bouw. Er lopen gesprekken met
een vrijwilligersorganisatie in Nederland over een mogelijke inzet van vrijwilligersteams uit NL voor de
bouw van het centrum i.s.m. het lokale team.
Bij voldoende financiering start een leerwerkbedrijf bouw door;
o Het lokaal opzetten en laten registreren van een bedrijf (opzetten bestuur, statuten e.d.,
lokaal uitvoerend team (bouwbegeleiding/docenten en bouwstudenten(selectie))
o (Coöperatieve) aanschaf van- en training in het gebruik van het gereedschap en de machine voor de
productie van bouwstenen
o Acquisitie van lokale bouwopdrachten voor het uitvoeren van klussen en bouwopdrachten.
Sarinha zal vooralsnog niet financieel instappen in dit leer/werkbedrijf maar als er op een
gegeven moment voldoende fondsen zijn is een beperkte financiële deelname mogelijk.

BASISSCHOOL

Omdat de vraag naar onderwijs toeneemt, wil Sarinha hierin graag iets constructiefs betekenen voor de omgeving,
daarom is er besloten om een basisschool op ons land te bouwen. Deze school wordt in samenwerking met Livingstone
gerealiseerd en gefinancierd, middels werkvakanties met jongeren uit Nederland. Een eventuele bijdrage van Sarinha is
volledig afhankelijk van de opbrengsten welke voortkomen uit de extra fondsenwerving in 2015-2016.
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