Jaarverslag 2020
Voorwoord
Wij eindigden ons jaarverslag 2019 met de wens om € 60.000,- bijeen te krijgen voor de
uitbreiding van de Vocational Training Center (=VTC) St. Dennis te kunnen realiseren.
Dat hebben we kunnen realiseren. We informeren u over de voortgang op de VTC St.
Dennis. Ondanks de problemen rondom de Covid-19 is het onze Duitse partner
Ugandahilfe (Beieren - D) en Father Francis (geb. 1981, Oegandees en initiator St.
Dennis) gelukt om een fors begin te maken met de uitbreiding van het schoolgebouw
(directie, secretariaat etc.). Daarnaast ondersteunen zij financieel ook de exploitatie. Er
is een promotieflyer gemaakt en informeren wij u over onze partners en onze plannen.

Hoe gaat het op school?
Dat vroegen wij onlangs aan father Francis (wereldheer). In februari waren 151
‘studenten’, ingeschreven: 84 1ste jaar en 67 2e jaar. Het onderwijsaanbod is als volgt:
mode en ontwerp, kappersvak, elektricien, automonteur, horeca en catering, loodgieter,
houtbewerking en timmeren, bouw in het algemeen, lassen en metaalbewerking.
De school sloot in maart en de 2e jaars studenten konden gelukkig in oktober weer naar
school om vervolgens in maart ’21 eindexamen te doen. Er zijn geen harde cijfers die
aantonen hoeveel studenten na de opleiding in dienst zijn van een (stage-) bedrijf of
ZZP-er zijn geworden.
De docenten krijgen altijd professionele ondersteuning om zich verder te ontwikkeling
als vakdocent. Met enige regelmaat komen er gastmentoren die de docenten begeleiden,
controleren en over hen rapporteren. Veel docenten hebben ook werk buiten VTC St.
Dennis. Hun werkgevers bieden vaak een stageplaats aan voor de studenten.
Op dit moment is er één inkomstenbron en dat is het schoolgeld. Daarvan worden
boeken en trainingsmateriaal, elektra, voeding voor de studenten en onderhoudskosten
gebouwen betaald. Ook het vervoer van de docenten en hun loon valt hieronder. Het
schoolgeld is laag in vergelijking tot de kwaliteit van de VTC. De dagelijkse leiding is in
handen van een schoolhoofd, die wordt bijgestaan door een secretaris, een econoom,
een opleidingshoofd en afdelingshoofden. Net als in Nederland maakt VTC ook promotie
voor hun opleidingen via de radio, in kerken en in gebedshuizen. Op festivals en andere
plekken wordt geflyerd. Ouders worden benaderd. Een schooldag begint om acht uur en
eindigt om half vijf. Er is een pauze van een half uur om half tien en een lunchpauze van
een uur om een uur. De lunchkosten zijn bij het schoolgeld inbegrepen.
Alle studenten hebben een stageplaats. Naast stages bij de firma Wagagai – kwekerij wordt er goed samengewerkt met garages, hotels, aannemers en salons in de regio.
Meestal vinden de studenten zelf hun stageplaats aan de hand van een aanbevelingsbrief
van St. Dennis. Het schooljaar begint gewoonlijk in februari. Op 20 maart moest de VTC
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dicht. Het schooljaar 2021 gaat op 1 maart van start met de 1ste jaars studenten van
2020 en met 1ste jaars van 2021. Dus die mix is nog een uitdaging voor de schoolleiding.

Zestig duizend wordt zesenzestig duizend
De eerste berekeningen in 2019 voor de bouw van de beide workshops kwamen uit op
€ 60.000,-. Begin 2020 was dat € 66.000,- Workshop 1: timmeren en houtbewerking +
lassen en installatie techniek. Workshop 2: garage + werkplaats mechanica.
In het 1e kwartaal hebben we het plan bedacht om tegen het eind van 2020 een
fundraising diner te organiseren Nijmegen. Dat zou een flink bedrag moeten kunnen
opbrengen. Covid-19 gooide roet in het eten.
Het aantal donateurs is toegenomen tot 27 en ook mochten wij meerdere sponsors
verwelkomen (plus 3). We bedanken alle donateurs en sponsors voor hun support.
Daarenboven zijn een aantal stichtingen met succes benaderd waardoor het streefbedrag
is bereikt. Ook zij zijn zeer belangrijk voor het project in Oeganda.

Promotieflyer voor onze ambassadeurs
Omdat wij het belangrijk vinden om dit project onder de aandacht te brengen van velen,
hebben wij een flyer ontwikkeld. Deze hebben wij ter informatie bijgesloten. Zo kunt u
het project dat u ondersteunt tonen aan familie, vrienden en bekenden. U bent dan als
het ware onze ambassadeur.

Partners
Ugandahilfe, Parochie in Beieren uit Duitsland vult het exploitatie tekort van VTC St.
Dennis aan. Op dit moment wordt 60 % van de exploitatie gedekt door het schoolgeld.
Het streven is om in 2025 geheel selfsupporting te zijn. In 2020 is begonnen met de
bouw van een uitbreiding met werkplekken voor horeca, modeontwerp en haarstyling.
De uitbreiding voorziet ook in kantoorruimte voor de directeur, de secretaris en de opleidingsdirecteur.
De bouwwerkzaamheden worden weer hervat als ze meer geld hebben ingezameld.
Wagagai Ltd., het stekkenbedrijf dat eigendom is van Nederlanders en vlakbij VTC St.
Dennis gevestigd is. In februari wilden zij weer studenten ontvangen voor hun stage,
covid-19 goede roet in het eten. Met de heer O. Boenders, mede – eigenaar, hebben we
regelmatig contact (e-mail, telefoon en persoonlijk).
Radboud Universiteit Nijmegen. In 2020 zijn geen studenten naar VTC St. Dennis
afgereisd om daar uitvoering te geven aan het vak Community Outreach Project (COP).
Zij worden geleerd hoe je een internationaal project moet opzetten en uitvoeren. Zij
hopen in 2021 de draad weer op te kunnen pakken.
Gered Gereedschap. Afgelopen jaar zijn geen spullen aangevraagd door St. Dennis
waardoor wij geen gebruik hebben gemaakt van het genereuze aanbod van Wagagai om
besteld gereedschap via een container naar Oeganda te vervoeren. Opdracht gegeven
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aan een lokaal contact om foto’s en een video te maken van St. Dennis voor de website
van Gered Gereedschap.
Experi-box is een Nederlandse stichting en staat onder leiding van Edward Wolfs. Het
doel is het ontwikkelen van praktische lessen voor middelbare scholen en vakscholen in
derde wereldlanden. De exacte vakken zijn: natuurkunde, scheikunde en biologie
(science). Onderwijsmaterialen worden door Experi – box ontwikkeld en
geïmplementeerd. Ook het creëren van een curriculum (een onderwijs programma met
eindtermen) met de regionale overheid is een extra en belangrijke bijdrage. Edward
Wolfs is een frequente bezoeker van Oeganda en bezoekt onregelmatig de VTC.
Wilde Ganzen (WG). In het najaar zijn wederom gesprekken gevoerd met Wilde Ganzen
en zij hebben besloten een samenwerkingsovereenkomst met ons en St. Dennis
Vocational School aan te gaan. Deze samenwerking, die begin 2021 geeffectueerd zal
worden, geeft ons nog meer inzicht in het succesvol financieren van
ontwikkelingsprojecten. Tevens heeft WG een projectbijdrage toegezegd.

Toekomstplannen
Dit jaar streven wij naar een sponsorbedrag van € 47.500,-. Dit bedrag is bestemd voor
een zonnepanelensysteem en voor de inrichting van de twee workshops van het VCT St.
Dennis. Daarnaast willen we bijdragen aan de uitbreiding van een basisschool in Noord
Oeganda, plaats Kitgum een extreem arm gebied met veel vluchtelingen uit Zuid
Soedan. De Stichting Mukwano draagt ook bij aan dit project. Edward Wolfs van de
Stichting Experi-box hoopt in het najaar (2021)wederom een bezoek te brengen aan de
school.
We gaan proberen te bewerkstelligen dat het VTC St. Dennis ook lokaal gedragen wordt
door de ondernemers: “het is immers hun vakschool”. Dat kan door een financiële
bijdrage te vragen, door de arbeidsvraag nog beter te laten aansluiten bij de opleiding
en door bezoeken van ondernemers aan de VTC. De financiële zelfstandigheid is
eveneens een vurige wens.
Als er weer mogelijkheden zijn, willen we in het najaar een Oeganda reis organiseren.
We bezoeken dan VTC St. Dennis en een game hunt vanuit een prachtig resort.
Daarvoor worden sponsors en donateurs uitgenodigd. Ook een fundraising diner staat op
onze wensenlijstje.
Philip van Vliet
Voorzitter, Stichting Dutch Fair Innovation
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Bijlage: flyer DFI
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