
 
  



Uitgeoefende activiteiten Stichting Kinderen Karimabad 2017 
In deze notitie leest u welke activiteiten Stichting Kinderen Karimabad in 2017 heeft uitgevoerd.  

 

Adviseren van schoolmanagement  
Net als voorgaande jaren heeft de stichting afgelopen jaar regelmatig per telefoon en e-mail 

contact gehad met het management van de school. Ook dit jaar is de APS blijven draaien volgens 

het concept van waaruit de school is opgezet: kindvriendelijk Engelstalig onderwijs waar ook 

meisjes een kans krijgen. De leerkrachten kregen ook dit jaar weer op zaterdagmorgen les om 

verder geschoold te worden en vonden er de nodige sportactiviteiten plaats.  

Vanuit de reserves van de stichting hebben we kunnen bijdragen aan de bouw van nieuwe lokalen 

voor de jongste kinderen. Deze lokalen lieten nogal te wensen over, maar eind 2017 konden de 

kinderen de nieuwe lokalen betrekken. 

 

 
  
 

 

 

Toekomst 

Op 22 januari 2017 vond de eerste bestuursvergadering van 2017 plaats. Deze stond bijna 

geheel in het teken van de toekomst van Stichting Kinderen Karimabad en het afbouwen van 

de steun aan de APS. Voordat we een definitief besluit namen, wilden we eerst weten hoe 

Mohammed en Zaiba er zelf over denken. Het oorspronkelijke doel is nl. altijd geweest dat de 

APS zelfstandig zou kunnen bestaan, ook als de steun uit Nederland weg zou vallen. Hoe zien 

ze dat zelf voor zich en wat denken ze daarvoor nodig te hebben? Op 17 mei 2017 hebben we 

hierop per mail reactie gekregen. We zijn blij dat de APS onder leiding van Mohammed Ali en 

Zaïba zelf op zoek wil gaan naar geldbronnen om de school vanaf 1 januari 2020 zelfstandig te 

kunnen draaien.  

 

Op 21 mei 2017 vond de tweede bestuursvergadering plaats en hebben we de reactie uit Pakistan 

meegenomen in het besluit over de toekomst van de Stichting. Het besluit luidt als volgt: 

De komende 2 jaar helpen we de school naar het laatste stukje zelfstandigheid. De stichting 

beschikt op dit moment nog over voldoende middelen om de APS te helpen bij de 

verzelfstandiging. We zullen de komende twee jaar dan ook gebruiken om het beschikbare budget 

af te bouwen en voor een goede overdracht te zorgen.  

 

We weten dat het doek daarna zal vallen voor de stichting, maar daarvoor in de plaats hebben we 

iets moois in Pakistan achtergelaten: een mooi en stevig gebouwd schoolgebouw met vele leraren 

en leraressen die dagelijks vol liefde Engelstalig onderwijs geven aan de kinderen van de APS. 

Zonder de stichting, de steun van donateurs, de inzet van schoolleiding en het lerarenteam hadden 

we dit nooit met zijn allen voor elkaar kunnen krijgen. 

Afb 1: Hard werken aan de nieuwe lokalen

  

Afb. 2: het meisjes circketteam 



 
 

 

 

 

Financiële ondersteuning  
Een bedrijf uit Rotterdam heeft ook in 2017 weer de 

salarissen van twee science teachers betaald. Op de 

afbeelding hiernaast is een van de science teachers 

aan het werk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fondsenwerving  
In 2017 heeft de stichting een aantal giften ontvangen van vaste donateurs. Via de website en 

facebook worden de donateurs op de hoogte gehouden en de jaarlijkse nieuwsbrief is begin 2018 

verzonden. Naast de gebruikelijke terugblik over het afgelopen jaar hebben we in deze 

nieuwsbrief de donateurs op de hoogte gesteld van de plannen voor de toekomst van de stichting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 4 de oudere leerlingen presenteren hun 

werk tijdens een bijeenkomst op de APS 

Afb. 3: een proefje tijdens de science les 

 


