
Bestuursverslag Stichting Mago 2021

Gang van zaken in Mago

Ook in Kenya heerste Corona nog steeds in 2021. De officiële cijfers met betrekking tot infecties en
sterfgevallen waren niet verontrustend. Mogelijk door een hogere immuniteit lijken de effecten enigszins
mee te vallen. Anderzijds is door de toegenomen werkloosheid of het “leave no pay” waardoor mensen
zonder salaris thuis zitten de economische situatie aanzienlijk verslechterd. Dit is nog verergerd door
sterke verhoging van prijzen voor de basis levensbehoeften.

Door sterk teruggelopen ontvangst van schoolfees en de zeer lage bezetting van het Guesthouse is de
financiële situatie van de school nog steeds kritisch en hebben we vanuit onze Stichting voor het grootste
deel van  2021 de salaris uitbetaling van leraren en staf mogelijk gemaakt.

De school is begin 2021 weer geleidelijk opengegaan; eerst voor de leerlingen die eindexamen moesten
doen in mei en later voor de overige leerlingen.

Ook in 2021 heeft Safaricom (de grootste provider in Kenya) weer 30 leerlingen gesponsord voor onze
school. Op verzoek van Safaricom zijn voor een viertal vakken online cursussen ontwikkeld.

In februari 2021  is in samenwerking met onze zusterstichting Mago Care het project “toekomst voor jonge
tanden” gestart en hebben 3.000  lagere schoolkinderen instructie tandenpoetsen gekregen inclusief
tandenborstel en tandpasta. De tandarts van de medische hulppost Mago Care heeft in de loop van 2021
van een groot aantal kinderen de gebitten gecontroleerd en, waar nodig, de problemen behandeld.

Tenslotte hebben we  eind 2021 de vervanging van een deel van de PC’s voor de computeropleiding
mogelijk gemaakt.

Het bestuur

Het bestuur heeft  in 2021 vijf maal vergaderd, in verband met Corona via ZOOM. Belangrijke
agendapunten waren de ontwikkelingen in Mago, met name de financiële situatie. Uiteraard is ook in
iedere vergadering de financiële positie van de Stichting Mago besproken. Ook het thema
studentsponsoring en PR/communicatie was een vast agendapunt.

Via ZOOM is drie/vier -wekelijks door een vertegenwoordiging van het bestuur intensief overleg geweest
met directeur Wycliffe en enkele local board leden in Mago.

Stichting Mago is regelmatig in het nieuws op youtube, facebook en Instagram.

Financieel beleid

De inkomsten van de stichting worden gevormd door bijdragen van sponsors; door Corona konden helaas
een beperkt aantal sponsor-evenementen worden georganiseerd. De stichting streeft niet naar een
daadwerkelijk vermogen; het is wel  beleid om een zodanige financiële reserve te hebben dat calamiteiten



in Mago kunnen worden opgevangen. Omdat in 2022 de inkomsten van de school en het Guesthouse nog
beperkt zullen blijven is een voorziening opgenomen om vooralsnog een deel van de salarissen vanuit
Nederland te betalen. Tevens is een voorziening opgenomen voor de bouw van een hostel op de
compound voor de meisjes studenten.

Tenslotte

Het bestuur wil alle sponsors hartelijk danken voor hun bijdragen waardoor ons werk in Mago ook in 2020
weer mogelijk was.

Namens het bestuur, Limmen, april 2022
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