Laatste Undugu bulletin.

Undugu Society of
Kenya (USK)
USK is begin jaren zeventig begonnen om straatkinderen in
Nairobi voedsel, onderdak en
een opleiding te geven. Dit doet
USK ook nog in zijn 5e decennium. Activiteiten zijn onder meer:
opvang van kansarme kinderen
en zelfhulpgroepen van jeugd en
van volwassenen veelal in de
sloppenwijken van Nairobi.

Undugu Vriendenkring
Nederland (UVN)
UVN bestaat uit vrijwilligers die
USK ondersteunt met het werven van fondsen voor concrete
projecten en door het geven
van advies.
Site: www.undugu.org
Mail:
martien43jacobs@ziggo.nl
Postadres:
Undugu
Vriendenkring Nederland (UVN)
Westerpark 56
2231 DL, Rijnsburg
Giro: NL72 INGB 0001 9128 25
Bestuur
Martien Jacobs (voorzitter),
Line Francken (secretaris),
Pien Hogenbirk ( penningmeester)
Volg ons op

Na bijna 50 jaar steun te hebben gegeven aan Undugu zal de
Vriendenkring ophouden te bestaan. Het is een gedachte die al
vaak is opgekomen, maar nu ziet het bestuur geen mogelijkheden
meer de vereniging in stand te houden. De Vriendenkring krimpt al
langer en ook worden er geen activiteiten gedaan waardoor de
beschikbare middelen om Undugu te steunen alsmaar afnemen.
Het blijkt dat we geen bestuur
meer op de been kunnen brengen.
Aloys heeft ons besluit om ons
op te heffen niet meer mee hoeven te maken. Aloys overleed in
april van dit jaar.
Ieder die het betreurt dat de
Vriendenkring gaat stoppen en voor wie dit reden genoeg is
om de vereniging enkele jaren als bestuurslid verder te leiden
en te trekken vragen we dit kenbaar te maken.
Laatste Algemene Ledenvergadering.
De Algemene Ledenvergadering 2021 zal plaatsvinden op 2 oktober op de vertrouwde locatie in de Bosrand in Ede. We hopen dat
we elkaar in deze vergadering weer fysiek kunnen ontmoeten, te
meer omdat het naar verwachting de laatste zal zijn.
Plaats: Hotel de Bosrand; Bosrand 28 6718 ZN Ede
Datum: Zaterdag 2 oktober 2021
Aanvang: 14.00 uur
Agenda
Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen ALV 2020
Jaarverslag 2020
Verslag Kascontrole commissie
Pauze
Voorstel tot opheffing van de Undugu Vriendenkring Nederland
Programma om tot een ordelijke afsluiting over te gaan.
Rondvraag
Sluiting
Tot ziens op deze ALV; waarschijnlijk laatste keer dat we fysiek bij
elkaar zullen komen.
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Undugu in 2021
Hierboven is al vermeld dat Aloys overleden is. De raad van toezicht en bestuur zijn nog bezig een opvolger te vinden. Undugu
wordt nu geleid door de raad van bestuur. Kort geleden ontvingen
we een bericht dat nog een andere voor Undugu belangrijke persoon is overleden. Het is oud ambassadeur Dennis Afande. Hij
was beschermheer van Undugu en lid van de raad van toezicht.
De Vriendenkring heeft Undugu in 2021 gesteund met een bedrag van € 10.000. Dit was aan Aloys toegezegd als onze bijdrage voor 2021. Zoals in 2020 ging dit naar het Kitengela opvangcentrum en naar ondersteuning van families waar kinderen terug
geplaatst worden.

UNDUGU VRIENDENKRING
NEDERLAND
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie
die het werk van onze partnerorganisatie Undugu in Nairobi ondersteunt. Wij doen bij voorkeur
door het werven van fondsen voor
concrete projecten. Wij kennen
Undugu door persoonlijke contacten. Veel van onze oudere leden
hebben Naud Grol persoonlijk gekend.
ZO ONDERSTEUNT U ONS
Uw donaties zijn de basis voor het
realiseren van concrete projecten
voor straatkinderen en wijkbewoners. UVN is een ANBI erkende
goede doelenorganisatie. De
giften aan UVN zijn bij uw belastingaangifte aftrekbaar. Ook in
2021 is de contributie €20,- .
Ons rekeningnummer:
NL72 INGB 0001 9128 25.

Foto: Buthaina Ibrahim; Report January 2020 - June 2021
Undugu in 2022
Aan de Vriendenkringen (Nederland en Duitsland) is gevraagd
voor steun bij onder meer:
- Het verwerven van een vervangende auto voor veldwerk
- Revisie van het irrigatiesysteem in Kitengela
- Onderhoud aan de watervoorziening in Kitengela. Primair
het verhelpen van lekkage van leidingen.
Ook in 2022 zal er geld naar Undugu overgemaakt worden. Het
geld dat overblijft nadat we aan onze verplichtingen voldaan hebben wordt naar Undugu overgemaakt in 2022.
Nadat we de bijdrage van 2021 hadden overgemaakt bleef er nog
iets meer dan € 2000 euro over. Dat is niet veel in vergelijking
met wat nodig is. Gezien de moeilijke financiële situatie van Undugu zouden we graag nog één keer een flink bedrag over willen
maken. Met dit bulletin ontvang je ook daarom een nota voor de
contributie 2021 voor zover je die nog niet betaald hebt. Tevens
willen we ieder vragen deze laatste keer wat extra te doen.
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Dank voor alle steun die we gedurende veel jaren en ook dit
jaar van U hebben ontvangen. Hierdoor kon de vriendenkring
Undugu gedurende bijna 50 jaar bijstaan.
We hopen dat U met genoegen kunt terugkijken op uw de
Vriendenkring. Wij zullen U missen, het ga je goed.
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