Jaarverslag stichting professoren van de straat 2016
Sinds de oprichting van stichting Professoren van de straat (27-06-2013) heeft deze
stichting zich beziggehouden met de financiering van kleinschalig onderwijs. Tijdens
haar eerste anderhalf jaar bestaan is een begin gemaakt met het werven van
donateurs en zijn de eerste kleinschalige onderwijsprojecten door de stichting
gefinancierd.

Donaties.
In 2016 brachten 9 donateurs een bedrag van €1856 bij elkaar. Slechts € 3,77 ging
op aan transactiekosten. De rest van het bedrag werd besteed of kan nog besteed
worden aan projecten.

Projecten
les over ondernemen voor VMBO leerlingen Melanchthon
Dinsdag 12 april kregen leerlingen van het Melachthon in Berkel een les over
ondernemen. Aan bod kwamen voordelen en nadelen van ondernemerschap,
klantgericht denken en produktontwikkeling. Leerlingen werden ook zelf aan het werk
gezet bij het opstellen van een factuur.

Financiële steun stagiaire bij Beatyhouse Denise
In het voorjaar van 2016 kwam er een stagiair naar Beautyhouse Denise van Denise
Martina. Deze kandidaat kwam van het Modriaan College. De werkzaamheden die
stagaires verrichten zijn: koffie en thee klaarzetten, reinigen van tafels, klaarleggen,
opruimen, en reinigen van materialen, legen van prullenbakken, reinigen van
wastafel
en
toilet, aanvullen
van
materialen, stofwissen, stofzuigen
of
moppen, periodiek onderhoud
uitvoeren
aan
interieur
of
sanitair, kleine
mankementen
verhelpen
aan
gebruiksvoorwerpen,
assisteren
in
de bediening, ontvangen mensen, verstrekken van eenvoudige standaardinformatie,
doorverwijzen naar de juiste persoon of ruimte, verzorgen/ schoonmaken van een
ruimte, receptie, haren wassen met de juiste producten, basis knippen. Stichting
Professoren van de straat steunt Denise bij het opleiden van jonge kappers.

Werken aan website door Meo
Bij stichting Meo werken jongeren met een arbeidsbeperking, zoals autisme, ADHD,
ed. Deze jongeren hebben aan de site van PvdS gewerkt. Het mes sneed aan twee
kanten: PvdS kreeg een betere website en omdat het werk binnen de doelstellingen
van PvdS valt, kan het werk van deze jongeren betaald worden uit onze middelen.
Lessen Spaans voor vrijwilligers van Stedenband Delft Esteli
Dit jaar hebben twee groepjes vrijwilligers een cursus Spaans gevolgd. Twee
enthousiaste docenten hebben de cursisten de basisvaardigheden Spaans
bijgebracht. Doordat de stedenband haar kantoor ter beschikking gaf en PvdS de
cursussen subsidieerde bleef het lesgeld voor de deelnemers beperkt.
Subsidie lessen Nederlands aan Pakistaanse student TU Delft
Een student uit Pakistan kreeg lessen Nederlands. Hij sprak al wel aardig
Nederlands, maar zijn vaardigheden waren onvoldoende om aan de TU Delft te
studeren. Na een aantal lessen, mede mogelijk gemaakt door PvdS, slaagde deze
student voor de toelatingsexamens van de TU Delft en studeert daar nu Civiele
Techniek.
Subsidie lessen Nederlands aan Chinese studenten WUR
Vier studenten uit Wageningen krijgen lessen Nederlands. Twee van hen zijn vanaf
nul begonnen, de andere twee spraken al een beetje Nederlands. De studenten
spreken al goed engels, maar omdat ze na hun studie waarschijnlijk in Nederland
willen gaan werken willen ze Nederlands leren. Stichting PvdS biedt financiële
ondersteuning, zodat de studenten de lessen iets makkelijker kunnen betalen.

Financieel overzicht:

