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Dit jaar hebben we weer een aantal projecten kunnen ondersteunen. Hieronder volgt 

een korte beschrijving. 

 

Subsidie bijlessen wiskunde en natuurkunde 

Een aantal leerlingen en studenten hebben financiële steun gekregen bij het volgend 

van bijlessen in de exacte vakken. Eén van de leerlingen deed eindexamen vwo en 

is geslaagd.  

 

Subsidie Nederlandse les 

Twee studenten ontvingen subsidie bij het volgen van lessen Nederlands. Het ging 

om privélessen en door de persoonlijke aandacht maken de studenten goede 

vorderingen. Eén van hen spreekt inmiddels vloeiend Nederlands 

 

Niteskool 

Stichting “Niteskool” zet zich in om jong volwassenen met een licht verstandelijke 
beperking te helpen vaardigheden te ontwikkelen die hen helpen zich voor te 
bereiden op de arbeidsmarkt. Uit de praktijk blijkt dat afgerond praktijkonderwijs 
alleen niet voldoende is. Na het afronden van het praktijkonderwijs helpt Niteskool 
hen verder met het ontwikkelen van hun competenties, zoals extra ondersteuning bij 
rekenen en taal, het ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden en 
hulp bij theorielessen voor het autorijbewijs. 

Niteskool ondersteunt nog een tweede groep bij het ontwikkelen van hun 
vaardigheden. Voor veel migranten die graag willen werken is het moeilijk om aan 
betaald werk te komen. Hun diploma’s worden in Nederland lager gewaardeerd, of 
hebben onvoldoende vaardigheden opgebouwd om een stap richting werk te zetten. 
Met tussenstappen kunnen zij dit echter wel bereiken. Niteskool is van mening dat 
iedereen een potentieel aan kracht en talenten bezit en helpt hen graag verder 
richting de arbeidsmarkt door taallessen, computerlessen, sollicitatie en 
werknemersvaardigheden. De lessen worden door docenten op vrijwillige basis in de 
avonduren gegeven en bestaan uit modules die gedurende het hele jaar worden 
uitgevoerd. Van alle onderdelen wordt drie keer een toets afgenomen. Niteskool 
werkt samen met Praktijkcollege De Dreef in Amsterdam. 

  



De bewegende klas 

Er is subsidie gegaan naar de brede basisschool “De verwondering” in Alteveer. BBS 
de Verwondering heeft meubilair nodig om de bewegende klas te kunnen inrichten. 
 
Bewegen  maakt  de  leerlingen in de  bewegende  klas  ook blij  en het motiveert  
ze om  te leren.  De leerlingen worden tijdens het parcours of in de kring uitgedaagd 
om complexe bewegingsoefeningen te leren  
.   
De bewegingsoefeningen helpt leerlingen bij het richten van hun aandacht en om 
eigen grenzen te verleggen. De bewegende klas onderscheid zich van de reguliere 
vrijeschoolklas door drie aspecten. De flexibele inrichting van de klas, de kring en de 
rol van de leerkracht in de bewegende klas. 
   
De Vrijescholen staan erom bekend dat er veel bewogen wordt tijdens het   
onderwijs. In de bewegende klas is bewegen een vanzelfsprekendheid die door het 
flexibele meubilair (banken, klaptafels en kussens) mogelijk gemaakt wordt. 
Bewegen is hier niet alleen een leer ondersteunend middel. Het helpt kinderen in hun 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze ervaren en verleggen grenzen en zijn steeds 
verbonden met hun omgeving  
 

Mikondo 

Het doel van ‘Projets Mikondo’ is strijden tegen ongeletterdheid in het algemeen en 
strijden voor onderwijs en opleiding voor de armste kinderen van de wijk Mikondo, 
Kinshasa, in het bijzonder.  
Activiteiten  zijn:  de instandhouding  van  de  school  La  Tulipe  voor  kinderen  van  
4 - 20  jaar (kleuterschool,  lagere  school,  algemeen  middelbaar  onderwijs;  ca.  
1250  leerlingen),  een informaticacentrum,  een beroepsopleiding kleding maken, 
vakopleidingen voor drop-outs, kinderopvang, kledingbeurs en organisatie van sport 
en culturele activiteiten.  
De Stichting Vrienden van Mikondo is opgericht om de inwoners van Mikondo te 
helpen op initiatief van Epi Kaluba, die opgroeide in Mikondo en in Deventer terecht 
kwam. De stichting werkt nauw samen met de Congolese partner A.S.B.L. Projets 
Mikondo.  
 

Resultatenrekening en vermogen  

De inkomsten bedroegen dit jaar 6284,80 euro, met dank aan de donateurs! In 2019 

hebben we 3002,20 euro aan subsidie uitgegeven. Vijf jongeren werden geholpen bij 

het leren van exacte vakken en twee studenten werden geholpen bij het leren van de 

Nederlandse taal. Hier ging in totaal 707,50 euro subsidie naar toe. Er ging 1000 

euro naar Niteskool en 1000 euro naar het Congo project. Het project de bewegende 

klas ontving 294,70 euro. 

Er is een bedrag van 3169,61 euro toegevoegd van de reserves, die hiermee 

uitkomen op een bedrag van 401,77 + 3169,61 = 3571,38 euro. 

 


