
 

 

                                                                  

                                         

 

 

NIEUWSBRIEF 5 / 2020                         Ruddervoorde, 14 okt 2020.    

 

Waar gaat deze brief over:  

- Laatste info over school en corona 

- Opstartkosten schooljaar 2021 en jouw sponsoring 

     

Corona en onze Ngobya School 

De laatste maanden is er in de school hard gewerkt om aan alle eisen te voldoen die het 

Oegandese Ministerie van Onderwijs opstelde, om scholen veilig terug te laten openen. Dit in 

voorbereiding van het nieuwe schooljaar die start op 2 februari 2021. 

In afwachting daarvan mogen alle kinderen van het 7de studiejaar wel hun studiejaar 

afmaken, want zij willen natuurlijk in dat nieuwe schooljaar van 2021 overgaan naar de 

secundaire school, ons ‘middelbaar’. We kregen op 21 september een officieel bericht dat 

scholen terug kunnen opstarten op 15 oktober 2020 om dat mogelijk te maken. 

Speciaal voor de leerlingen van het 7de studiejaar gaat onze school dus MORGEN weer 

open. De eerste lesperiode voor hen gaat door van 15 oktober tot 15 december 2020, de 

tweede lesperiode van 4 januari tot 26 februari 2021. Twee blokken van telkens twee maand. 

Op het einde volgt het nationaal examen, waardoor geslaagde leerlingen kunnen overgaan 

naar de secundaire school. 

Ondertussen heeft onze school alle COVID-controles met positief resultaat doorstaan. Meer 

nog, de inspectiediensten hebben onze school aangeduid als voorbeeld voor andere 

scholen. Wat goed is, mag ook eens gezegd worden (zie foto’s onderaan). Deze week 

krijgen we het officieel heropening-certificaat.  

 

Met de burgemeester en zijn staf zijn er afspraken gemaakt van wie doet wat bij een 

eventuele nieuwe golf. Alles is opgesteld in een document en voor alle betrokkenen 

beschikbaar. 

Het financiële plaatje om voor een korte periode les te geven voor een beperkt aantal 

leerlingen (enkel 7de jaars) en het hele mechanisme op te starten oogt niet zo goed. De extra 

te nemen corona-maatregelen en controles komen daar bovenop. 

 

Belangrijk is dat we opnieuw opstarten, en dat we deze tijdelijke problemen niet uit de weg 

gaan. Het gaat tenslotte over de zo belangrijke toekomst van deze kinderen. 

 

 



 

 

Opstart schooljaar 2021 en jouw sponsoring 

We zijn en blijven bijzonder dankbaar voor de vele sponsors die onze school steunen. Dit 

gaat over de Provincie West-Vlaanderen, de gemeente Oostkamp, bedrijven, scholen en 

studenten, maar zeker niet te vergeten de vele individuen en gezinnen uit België en 

Nederland die kinderen sponsoren, alsook éénmalige bijdragen doen die veel betekenen 

voor ons. 

Als Creating Power weten we dat we vele keren in herhaling vallen met deze dankwoorden. 

Het getuigt enkel maar hoe bijzonder we dit vinden. Dank.  

 

Waarom nu al praten over schooljaar 2021?  

Omdat, wegens de corona-crisis, de Belgische regering tijdelijk de belastingaftrek op giften 

heeft verhoogd van 45 naar 60% INDIEN gestort voor 31/12/2020.  

Mooi meegenomen voor zij die van plan zijn om te sponsoren voor schooljaar 2021 of een 

éénmalige bijdrage gingen doen in 2021. Indien je vroeger stort dan krijg je meer terug.   

Maar zeker ook nodig voor de school in deze uitzonderlijke tijden; want de meeste kosten 

van een nieuw schooljaar moeten aan het begin gemaakt worden. Een vroege storting zou 

ook ons enorm helpen.  

Mogen we daarom vragen om, iets vroeger dan anders, terug op jouw steun te kunnen 

rekenen voor het komende schooljaar? Indien je hiervoor bereid bent, vind je de details op 

het einde van de nieuwsbrief.  

 

Waarom is er sponsoring van het schoolgeld nodig? 

Net zoals bij ons stelt het Ministerie van onderwijs in Oeganda regels en wetten op hoe een 

school moet georganiseerd worden. Daarentegen geven ze geen subsidies aan de scholen, 

en dienen scholen zichzelf te beredderen. Dit gebeurt in de eerste plaats via schoolgeld van 

ouders die het kunnen betalen. De arme gezinnen en weeskinderen vallen hierbij uit de boot. 

Tenzij er mensen gevonden worden die willen helpen, zoals meer behoede mensen uit 

Oeganda die het schoolgeld betalen voor andere kinderen. Of mensen uit het Westen die 

bereid zijn één of meerdere kinderen een toekomst te geven. 

In de praktijk 

De start van een schooljaar in februari is altijd een spannend moment voor de school. Zeker 

wat betreft het aantal kinderen dat naar school zal komen. Pas op het einde van de eerste 

maand weten we hoeveel leerlingen er zich écht hebben ingeschreven, en kennen we dus 

het geprojecteerde inkomen qua schoolgeld. 

Naast een onzeker inkomen op vlak van schoolgeld zijn er heel wat andere kosten die we 

moeten maken tijdens die eerste maand: 

- Eten en brandhout moet aangekocht worden (kost van eten is enorm gestegen) 

- Leraars krijgen een voorschot op hun loon 

- De huur van de leraarsverblijven moet vooraf gestort worden 

- Schoolmateriaal moet aangekocht worden 



 

 

Alles komt zowat samen op hetzelfde moment. En net op dit moment hebben de ouders nog 

geen schoolgeld betaald. Vandaar dat het voor de school bijzonder belangrijk is dat we de 

buffer van de sponsoring kunnen aanwenden om deze start te kunnen slikken. Na ontvangst 

van schoolgeld van de ouders komt de balans terug in evenwicht. 

 

Praktische kant van de verhoogde fiscale aftrek van je sponsoring  

Hieronder vind je de tekst en uitleg die we kregen van onze partner vzw Kontinenten die 

zorgt voor het fiscaal attest: 

Tot 31/12/2020 krijgen de schenkers voor giften via de vzw Kontinenten een 

belastingvermindering ten bedrage van 60% i.p.v. de huidige 45% (vanaf 40 euro). 

Daarnaast worden de bedragen die recht geven op een belastingvermindering 

verhoogd van 10 naar 20% van het totale netto-inkomen van de schenkers. 

In ons geval: 

1/ Voor een dagschoolkind stort je 152€. Na belastingaftrek (60%) betaal je uiteindelijk 

maar 61€ voor een gans jaar! 

2/ Voor een inslapend schoolkind stort je 341€. Na belastingaftrek (60%) betaal je 

uiteindelijk 137€ voor een gans jaar! 

3/ Voor een éénmalige bijdrage van vb. 150€. Na belastingaftrek (60%) sponsor je 

uiteindelijk maar 60€. 

BELANGRIJK: Gelieve bij de overschrijving in de mededeling uw rijksregister- of 

ondernemingsnummer te vermelden. Dit is op vraag van Federale Overheidsdienst 

Financiën. Het bedrag van je gift wordt automatisch vooraf ingevuld in de 

personenbelastingaangifte. Juiste en volledige identificatiegegevens zijn hiervoor cruciaal en 

daarvoor heeft de Federale Overheidsdienst Financiën bij een gift uw rijksregisternummer 

nodig. 

 

De overschrijvingsdetails van vzw Kontinenten zijn; 

NAAM    : vzw Kontinenten 

REKENING NUMMER : BE66 7380 3734 7143 

Reden van storting  : Matilda’s school Uganda 

BEDRAG   : dagschool kindje 152€        

    : Inslapen(boarder) 341€ 

Rijks register NR  : staat op achterzijde van jou identiteitskaart  

Bij vragen of opmerkingen, aarzel niet om persoonlijk met mij contact op te nemen. 

e-mail : info@creatingpower.be 

tel 0495/24.20.13 

Met vriendelijke groet, 

Jos en het Creating Power team 



 

 

           

De gekende temperatuur meter                                        Ontsmettingszeep staat klaar 

           

Handen wassen,  Ingang van de school                            Ingang van de klassen 

 

 

 



 

 

           

Ingang slaapzaal meisjes                                                      ingang slaapzaal jongens 

 


