Stichting Lot inhoudelijk jaarverslag 2019
Algemeen
Het werk van Stichting Lot heeft ondertussen drie pijlers: Multi Culti Cooking met jongeren en
ouderen in Amsterdam, de kappersschool in Bobo Dioulasso (Burkina Faso) en een
onderwijsproject in Oeganda.
Amsterdam: Multi Culti Cooking met jongeren en ouderen

Dit jaar kwam de organisatie goed op gang. Waar het vorig jaar nogal lastig bleek om ook echt
afspraken te maken, liep dat dit jaar veel beter, te meer daar de scholen en ouderencentra erg
enthousiast waren en soms zelf weer contact opnamen. Met een paar Ouderencentra konden we
niet doorgaan omdat er verbouwd werd of omdat er een personeelswisseling of -tekort was en dan
moesten we een ander centrum in de buurt zoeken. Dat was niet altijd even makkelijk, maar het
lukte uiteindelijk.
We hebben negen keer Multi Culti Cooking met kinderen en ouderen kunnen uitvoeren. Omdat we
ook nog met een pilot bezig waren (die nog niet onder Stichting Lot viel) hebben we toch heel
regelmatig kunnen organiseren. Over het algemeen was het een groot succes. Zowel de kinderen
als de ouderen waren erg enthousiast. De ouderen over hoe lief en leuk de kinderen waren, hoe
geduldig ze met de ouderen omgingen, wat een gezellige gesprekken ze voerden, hoe ze de
ouderen hielpen met het vormgeven en hoe heerlijk het eten was dat ze met elkaar oppeuzelden.
Reactie
Wat een ontzettend mooi jong- en oud project hebben George Kanis en Charlotte Borggreve op
gang gebracht in samenwerking met de kinderen, hulpouders en leerkrachten van basisschool de
Waterkant.
De hele activiteit liep als geoliede machine. De kinderen maakten ontzettend veel los bij de
bewoners van de Werf. Met hun gedrevenheid en enthousiasme stimuleerden ze de bewoners tot
deelname bij de ontwerpactiviteit, ook bewoners die normaal gesproken wat passiever zijn. Een
bewoonster bedankte, terwijl ze tranen had van vreugde. George heeft een natuurlijk overwicht, is
dynamisch en werkt heel goed samen. Het gezamenlijk eten was een kers op de taart.
Met vriendelijke groet,
Lilian Landaal
Activiteitenbegeleiding Amsta pg-meerzorg/De Werf

Burkina Faso
De kappersschool in bobo Dioulasso krijgt jaarlijks (totaal drie
jaar lang) ondersteuning voor de lopende kosten. We gaan
komend jaar in gesprek met de directrice van de school hoe
we de ondersteuning gaan afbouwen en hoe de school daarna
zelf door kan gaan.

Oeganda
Via vrijwilligerswerk van Charlotte in Oost-Oeganda, kwamen we in contact met Kate en Jeremiah
Mbulawani, die projecten voor de gemeenschap in een dorpje vlakbij Mbale organiseren met hun
Stichting A Mothers Heart Uganda.
Voor hun project was er geld nodig om een nieuwe, net gebouwde school van inventaris te
voorzien. Met een bijdrage van de Spijkmanstichting voor het gehele bedrag konden we de school
inrichten met schoolbanken, een bureau en stoelen voor de docenten en in elke klas (4) een
schoolbord. Ook was er geld voor het inrichten van het kantoor van de directeur met onder andere
een afsluitbare kast waarin de Engelstalige leesboeken die we van Biblionef gedoneerd hadden
gekregen in opgeborgen konden worden. Als laatste kochten we een schommel en wat andere
spullen om een speelplaats te maken.
Voor een project om het dorp van water te voorzien, was een bedrag nodig om water naar de
school en een drietal kranen in het dorp te krijgen. Daarvoor hebben we een deel van de donatie
van €10.000 gebruikt in overleg met de donateur.
Nu hebben de kinderen schoon drinkwater en kunnen ze hun handen wassen. Het waswater wordt
hergebruikt. Ook werden er een paar kranen aangelegd voor de dorpsgemeenschap, zodat er
meer water is en tevens het gehele jaar door, want in de droge tijd vallen de andere kranen in het
dorp regelmatig droog. Het water komt van een bron in de bergen en geeft het gehele jaar door
water.
Daarna kwam het verzoek om een bijdrage om de school te kunnen schilderen. Van Dr. Hofstee
Stichting en het Johanna Donk-Grote fonds hebben we geld gekregen om dat te realiseren. De
school ziet er nu prachtig uit!

Toekomst
Als het project Multi Culti Cooking met jongeren en ouderen is afgerond en totaal 27 keer is
uitgevoerd (in 2019 hebben we het negen keer uitgevoerd) gaat Stichting Lot dit project
overdragen aan George Kanis (de andere projectleider). De bedoeling is om op termijn van de
Stichting een familiefonds te maken met dezelfde doelstelling.

Amsterdam, mei 2020

