Ifoza Huisnieuws, september 2015
Beste lezers,
We willen u graag informeren over onze activiteiten van het afgelopen jaar. Inmiddels bestaat
Ifoza ruim 4 jaar.
Ifoza sponsort momenteel 7 jongeren, 6 jongens en 1 meisje.
Twee van de zes jongeren zijn gekoppeld aan een sponsor die voor hen voor meerdere jaren de
onderwijskosten wil betalen. Hiervoor hebben wij een speciaal contract ontwikkeld.
ANBI status
In 2014 hebben wij een verzoek gedaan voor een ANBI-status. In november 2014 hebben wij
deze status ontvangen.
Deze status van Algemeen Nut Beogende Instelling betekent onder meer dat een sponsor de
mogelijkheid heeft om een schenking aan Ifoza fiscaal af te trekken.
Fondsenwervingsdiner
In 2014 hebben wij opnieuw een fondsenwervingsdiner gehouden. Dit vond plaats op 29
november.
Het was een gezellige dag met een afwisselend programma en een grote opkomst.
Het geld dat wij op die dag hebben opgehaald hebben wij schoolgeld gefinancierd.
De dag had niet plaats kunnen vinden zonder hulp van onze vrijwilligers. Wij willen hen
hiervoor hartelijk bedanken. Ook de andere aanwezigen willen we bedanken voor hun
aanwezigheid.
Sponsorloop Eindhoven
In maart van dit jaar hebben wij opnieuw meegedaan aan een sponsorloop bij het van
Maerlantlyceum in Eindhoven. Wij waren blij dat we hiervoor okritpnieuw uitgeodig waren.
De kinderen een sponsorloop voor ons en ander stichtingen gedaan. Ifoza heeft op het Lyceum
voorlichting gegeven over Ifoza. en daarnaast hebben wij de kinderen een opdracht gegeven.
Het waren twee zeer leuke dagen voor zowel de jongeren als voor Ifoza.
Het geld zullen we reserveren voor het schoolgeld van 2016.
Opdracht Worldschool
Ifoza heeft deelgenomen aan het Worldschool event. Wij hebben een opdracht gemaakt waarin
scholieren werd gevraagd om een communicatieplan te maken voor Ifoza en kritisch te kijken
naar (ons reeds aangepaste) website.
Ifoza heeft een uitwerking van deze opdracht van de leerlingen ontvangen. Hierin staan een
aantal zeer bruikbare adviezen en tips voor verbeteringen. Momenteel bekijken hoe we de
adviezen kunnen toepassen.
Twee leerling hebben hun hulp aangeboden voor de verdere ontwikkeling van Ifoza. Op ons
verzoek hebben zij een nieuw logo gemaakt waar wij zeer tevreden mee zijn.
Dit is het logo:
Giften en donaties
In de afgelopen periode hebben wij diverse donaties ontvangen.
Daarnaast hebben wij van drie sponsors gebruikte computers gekregen. Een deel van deze
computers is reeds in Tanzania. Het andere deel moet nog verzonden worden.

Werkbezoek 2015
De voorzitter van Ifoza, Barbra, is in januari 2015 naar Ifakara geweest. Zij heeft de school
bezocht en heeft met docenten gepraat over de resultaten.
Alle leerlingen doen het heel erg goed op school. Een van de jongeren, Novatus, gaat in 2015
afstuderen. Wij vertrouwen erop dat hij toegelaten zal worden op de High School van de
overheid. Hij moet daar nog twee jaar studeren en kan vervolgens naar de universiteit.
Barbra heeft met de jongeren gesproken. Ook heeft zij materialen, o.a. t-shirts uit Nederland
aan hen overhandigd.
Met Cosuda foundation is overlegd over een nieuw gebouw dat in aanbouw is. In dat nieuwe
pand zal ook de bibliotheek en mediatheek, de wij met Cosuda delen, gevestigd gaan worden.
De planning is dat dit in september 2015 geopend zal worden. Meer info @
http://ifoza.nl/photos/
Kennisuitwisselingsdag voor Tanzania
Ifoza organiseert op 26 september een kennisuitwisselingsdag voor organisaties die actief zijn
in Tanzania.
Fondsenwervingsdiner 2015
Op zaterdag 28 november 2015 zullen wij weer een fondsenwerving diner organiseren. Wij
zouden het heel fijn vinden als u dit jaar (opnieuw) aanwezig kunt zijn.
0684371457 / www.ifoza.nl / ifoza@ifoza.nl

