
Project beoordeling                                

 
 

Project naam: 

 

Stichting SUN for Malindi 

Registratie nr 

Homico: 

 

Datum ontvangst 

aanvraag: 

 

Aanvraag door: 
Willemien Buijs penningmeester 

Web site: 
 

Contact pers 1: 
Willemien Buijs Tel. nr:  

E-mail adres:  

Contact pers 2: 
Gerrit Pouw Tel. nr:  

E-mail adres:  

Adres: Buitenerf 23 A 

Postc. + Plaats: 
4824 HA Breda 

Land: 
Nederland 

Gevraagde steun:  € 5.000,00 

 

Algemene info aanvraag: In Malindi is pater Bert Buijs 15 jaar werkzaam. Hij ontvangt pensioen. 

Dit geld gaat totaal op aan 2 kleuterscholen van elk 90 kinderen uit de 

armste wijken van Malindi. Van zijn pensioen worden 6 leerkrachten 

betaald plus hun ziektekosten verzekering. Aan leerkrachten betaalt hij per 

jaar een bedrag van € 4.320,00. Hierbij zit nog niet de ziektekosten 

verzekering. Daarnaast betaalt hij aan lesmateriaal € 1.200,00 per jaar. De 

kinderen krijgen ’s morgens pap. Op een van de kleuterscholen wordt ook 
een middagmaal aangeboden. Vanwege het beperkte budget kan hij dit 

maar op één school realiseren. Vorig jaar heeft Stichting SUN een bedrag 

voor een gardenkit geschonken. De opbrengst van de oogst kan in de 

toekomst gebruikt worden om de kosten voor eten te bestrijden. Vanwege 

de droogte afgelopen periode is de oogst minimaal. Het eten wordt 

klaargemaakt door 3 koks. Zij krijgen hiervoor totaal € 1.080,00 per jaar. 

De kosten voor voeding zijn 7.328,00 per jaar.. 

Het totale bedrag is € 13.928,00 per jaar. Stichting SUN wil bij Wilde 

Ganzen 30% van het totale bedrag aanvragen. Andere bronnen worden nog 

onderzocht. 

 

Zuster Margaret is maatschappelijk werkster. Zij werkt samen met 2 

mw’ers. Tot dit jaar werden de mw’ers betaald door haar congregatie in 
Ierland. De subsidie hiervoor is vanaf dit jaar verminderd. Het salaris voor 

de mw’ers is € 80,00 per maand p.p. Per jaar is dit dus € 1.830,00.  

Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij gaarne bereid een toelichting te 

geven. 

p.s wij zijn 15 mei niet aanwezig. 

 

 

In te vullen door Homico: 



Project beoordeling                                

 
Beoordeling ingediende aanvraag: 

 

 

Beoordeling: 

Te beoordelen criteria NVT Nee 
Voordeel 

van twijfel 
Ja 
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Hulp aan de allerarmsten     

Opbouwen menswaardig bestaan     

Plaatselijke/regionaal ontwikkelingswerker      
 

  Onduidelijk: Helder: Vragen: 

A
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 Project beschrijving    

Motivatie aanvraag 
   

 

Besluit: Datum:   

 Aanvraag afwijzen: Reden: 

 

Actie:  

 

 Aanvraag honoreren: Uit te voeren actie(s): 

 

Voorzitter:    Secretaris:    Penningmeester: 


