Stichting TIMALAWI - Toekomst Initiatief voor MALAWI

Samen staan we sterker!

Project: Trainings- en ontwikkelingscentrum Chipoka, Malawi

Terugblik 2014
Hierna volgt een beknopte omschrijving van onze activiteiten in het jaar 2014. Voor een uitgebreider
verslag verwijzen we graag naar het ″laatste nieuws″ op onze TIMALAWI website.
Het betreft met name de fondsenwerving ten behoeve van het vereiste noodaggregaat in Chipoka.
1 januari: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) regels aangescherpt door de Belastingdienst
Januari: met een geleend noodaggregaat wordt het centrum op kleine schaal gebruikt. Er zijn dringend
inkomsten nodig.
14 februari: NLR manager gaat met pensioen en wij ontvingen als cadeau een mooie donatie voor
TIMALAWI, ten behoeve van het noodaggregaat.
Maart: Wilde Ganzen zegt opnieuw hulp toe van 55% op ons gespaarde bedrag.
10 april: nog steeds geen elektriciteit in Chipoka, Escom stelt ons zeer teleur, extra kostenpost.
April/mei: de voorzitter brengt geheel op eigen kosten een werkbezoek aan Dedza/Chipoka/ Malawi.
Mei: na dreiging met een rechtszaak heeft ESCOM ons centrum dan eindelijk op het elektriciteitsnet
aangesloten.
2 mei: een mijlpaal is bereikt; de officiële opening van het Chitsulo Center Chipoka - Malawi.
Mei/juni: verslag van opening en reis verspreid met grote dank en op onze website geplaatst (in het
Nederlands en in het Engels).
10 juli: actie/loterij onder NLR collega´s voor benodigde fondsen noodaggregaat.
11 juli: afspraak met betrokken sponsors van het eerste uur in Driebergen.
20 oktober: legaat mogen ontvangen van dierbare overleden vriendin die TIMALAWI een warm hart
toedroeg.
22 oktober: mooie donatie ontvangen van dierbare vriendin Henriëtte ter gelegenheid van haar
65e verjaardag.
1 november: de secretaris heeft deelgenomen aan Afrikadag - Amsterdam, spreker o.a. Joyce Banda.
5-6 december: mijlpaal; installatie en ingebruikname noodaggregaat in Chipoka – Malawi.
December: verslag over reis en noodaggregaat verspreid aan donateurs en ook op de website geplaatst
in het Nederlands en in het Engels, onder grote dankzegging.
Naast persoonlijk overleg, op 24-5, 16-6, 19-7, 2-8 en 25-10, had het bestuur ook op regelmatige
basis contact per e-mail en per telefoon.
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