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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van 2020.
Dit jaar begon zo mooi, maar werd half maart abrupt verstoord toen het Covid-19 virus haar intrede deed. Het gevolg was dat we dit jaar geen najaarsreis
hebben kunnen organiseren, maar nog wel kunnen terugkijken op een geslaagde voorjaarsreis voor leraren en specialisten. De voorbereidingen waren goed
en, aangezien de reis in maart in plaats van februari plaatsvond, voor het bestuur minder stressvol. Omdat het ministerie van onderwijs zo kort voor de
KCPE en KCSE-eindtoetsen de leerlingen willen afschermen van bezoekers en leraren vooral op school willen houden, betekende dat wel dat de workshops
overwegend in het weekend moesten plaatsvinden. De opkomst van de Keniaanse collega's op zaterdag en zondag was echter uitstekend. Uiteraard hadden
we ook deze keer te maken met programmawijzigingen, maar dat is voor onze flexibele organisatie inmiddels geen probleem meer. T4T past aan waar
nodig. Tijdens deze voorjaarsreis hebben we op verzoek van de leraren ter plaatse deze keer het veraf gelegen Samburu in het programma opgenomen. De
opkomst tekende de waardering voor deze keuze.
In het kader van het versterken van onze Keniaanse organisatie is een begin gemaakt door middel van het instellen van teamleiders voor alle projecten,
ervaren kartrekkers die de verantwoordelijkheid nemen voor de organisatie van de programma’s. Door deze versterking zien we in de toekomst veel
mogelijkheden om het eigenaarschap steeds meer in Keniaanse handen te leggen.
Het transport in Kenia was weer fantastisch georganiseerd door James. De accommodatie van Diani Sea Resort was erg prettig en de samenwerking tussen
de directie en T4T verliep erg prettig, vlot en constructief.
Van de 43 Nederlandse deelnemers moesten er vier door ziekte helaas een dag van het programma missen. De oorzaken lagen vooral in een combinatie van
hitte en spanning.
Vrijdagmiddag, de dag vóór de slotviering, kregen we het bericht dat ook in Kenia de eerste Corona-infectie was geconstateerd en kwam het bevel van de
overheid dat alle grote bijeenkomsten per direct moesten worden afgelast. Dus .. geen afscheidsfeest! Voor het afsluiten van het T4T-programma was deze
afgelasting zeer teleurstellend, zeker voor de Nederlandse en Keniaanse onderwijsmensen, die hun intensieve samenwerking hierdoor niet konden
afronden. Het programma kreeg zodoende een open einde. Met Forest Lodge, onze vaste locatie voor deze ‘final celebration’ , is een passende financiële
vergoeding geregeld voor de gemaakte kosten.
Het reguliere T4T-programma van september werd geannuleerd vanwege COVID -19. Het bestuur heeft in overleg met directeur Francis Nzai afgesproken
om toch een programma op te zetten en daarin de groep teamleiders een actieve rol te geven. Op deze manier kreeg het T4T programma in afgeslankte
vorm toch een vervolg én kwam het eigenaarschap vanzelf meer bij de Kenianen te liggen. In dit najaar is er een programma opgezet voor de teamleiders
van de projecten, de Curriculum Support Officers (CSO's), de trainers / coaches / coachees, de schoolleiders, Ward / Sub County ECD-functionarissen en
leraren P.O., V.O. en ECD. Alle teamleiders hebben voor januari/februari 2021 workshops in ‘ het veld’ voorbereid en gepland, wat ons met grote trots
vervuld.
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Het Keniaanse bestuur heeft bij de najaarsactiviteiten eveneens een actieve rol ingenomen. Zij hebben hun betrokkenheid bij de projecten
onderling verdeeld en enkele leden hebben de workshops bijgewoond.
Deze najaarsactiviteiten betekenden wel een financiële uitdaging in 2020. Doordat er geen Nederlandse professionals naar Kenia gingen, waren er geen
inkomsten vanuit de schoolbesturen en wel uitgaven. Het gevolg daarvan was, dat we de begroting 2020 halverwege het jaar hebben moeten aanpassen.
Ook voor de begroting over 2021 heeft dit consequenties, omdat we ook in dit voorjaar niet zullen afreizen. We hopen en gaan er vanuit, dat we in het
najaar van 2021 wél weer met een groep naar Kenia kunnen gaan.
In 2020 zijn er gesprekken gevoerd met onze subsidiegever Wilde Ganzen aangaande een meerjarige verbintenis én hoe we, onder de noemer ‘shift the
power’, het eigenaarschap van de onderwijsontwikkeling nog meer in Keniaanse handen kunnen leggen.
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor hun bijdrage om de T4T-ambities te realiseren. Speciale dank aan de directeur van T4T, Francis Nzai en zijn team.
We zien 2021 dan ook met hoop en vertrouwen tegemoet.
Jan van Aert- voorzitter
Door de langdurige sluiting van de scholen zijn er in oktober geen eindtoetsen afgenomen. De KCPE- en KCSE-toetsen zijn verplaatst naar maart 2021.
Omdat in 2020 de county Kwale werd uitgeroepen tot de regio met de grootste stijging van resultaten, nemen we in dit jaarverslag nogmaals onderstaande
grafieken op.

Scores eindtoetsen primair onderwijs

Scores eindtoetsen voortgezet onderwijs

4

1. Primair onderwijs
Leraren - maart
In 11 groepen bezochten we Diani, Tsimba Tiwi, Mkongani, Shimba Hills, Nk’gombeni Waa en Kikoneni. Veel leraren standaard 3 en 4 hebben de workshops
bijgewoond. De thema’s waren: creativiteit in het
lesgeven (actief leren, portfolio en
competentiebewustzijn binnen Competence Based
Curriculum - CBC) in Engels in standaard 3 en 4.
Hoewel het vak / onderdeel Engels was, waren er ook
leraren uit andere vakgebieden aanwezig. Uit de
rapporten van de Nederlandse leraen kunnen we
concluderen, dat actief leren langs de heorie van de
leerpiramide van Bale centraal stond. Het doel was om
actief leren te integreren in het CBC. Ook werd in
sommige workshops ‘ de gouden cirkel’ van Simon
Sinek gebruikt. Tijdens de schoolbezoeken werden in
de klas veel werkvormen geobserveerd. Wat betreft
de portfolio's bleek dat dit in Kenia vooral nog een
administratieve aangelegenheid is. Tijdens de
schoolbezoeken probeerden de leerkrachten een
geschikte vorm te vinden voor een interactieve
teamvergadering. Soms gebeurde dat via een miniworkshop. Het bleek dat de meeste Keniaanse
directeuren zich niet goed bewust waren van de
inhoud en betekenis van deze bijeenkomsten. We moeten er heel duidelijk over zijn als we de scholen binnenkomen. Een heel goed idee was om samen
echte lessen voor te bereiden in de workshops.
Door een tekort aan facilitators kon Peter Chibaruwa, die in 2019 begonnen was om workshopleider te worden hiervoor niet de tweede stap zetten. Esther
Mwaniki heeft deze tweede stap wel kunnen zetten.
De kwaliteit van de workshops was hoog met veel ‘meet en connect’-activiteiten en vanuit de Keniaanse deelnemers veel verwachtingen gericht op het
gebruik van gevarieerde lesmethoden en actief leren. Gelijkwaardigheid speelde een belangrijke rol bij het uitwisselen van ideeën. Zoals bekend kon de
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week niet worden afgesloten met een gezamenlijke ‘final celebration’, waardoor het afscheid erg plotseling was. Zowel de Nederlandse als de
Keniaanse leraren vonden dit moeilijk te verteren.
Directeuren – september
Vanwege de corona-pandemie kon deze reis geen doorgang vinden. Francis Nzai heeft zich daarom tot het uiterste ingespannen om de coördinatoren van
alle projecten bijeen te roepen om te onderzoeken wat er na het heropenen van de scholen in januari door Keniaanse collega’s gedaan zou kunnen worden
en hoe. De conclusie is dat er in januari/februari binnen de corona-regels (maximaal 20 deelnemers) 7 workshopclusters voor leraren in standard 2 en 3 in
Samburu en Mazeras georganiseerd kunnen worden. In december leverden de teamleiders hun voorstel hiervoor in bij Francis Nzai. De workshops zullen
één dag duren en het thema is actief leren.
2. Workshops kleuterleerkrachten
Februari
De workshops waren alleen in de wijken Mkongani en Kubo, omdat het aantal Nederlandse kleuterleerkrachten, dat meeging gering was. De ward-officers
waren zeer ervaren, wat erg nuttig was tijdens de workshops. Aysha, één van de Ward Officers, heeft in het kader van overdracht van eigenaarschap, de
workshop samen met een ervaren Nedrlandse leraar gegeven.
De conclusies van de leerkrachten waren:
- Het is belangrijk voor volgende workshops om verbinding te maken met het dagelijkse werk in klas. Dus games, werkvormen en energizers doen om in de
lessen te kunnen gebruiken.
- Hoe oefen je een actieve les voor de hele klas.
- Hoe kun je wiskunde- en taalactiviteiten zinvoller maken voor jonge kinderen?
September
Omdat in februari met de Ward officers het in 2019 gezamenlijk ontworpen observatie-instrument was vastgesteld, heeft men in oktober directeuren met
dit instrument laten kennismaken en is het uitgeprobeerd. De teamleider van Early Child Development heeft voor januari/februari een voorstel ingediend
om dit bij 8 workshopclusters voor Samburu, Mackinon en Mwavumbo uit te voeren met 1 ECD leerkracht per school in workshops van een dag. Thema
dus: het observatie-instrument met indicatoren als een assessment tool.
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3. Workshops kinderen met speciale behoeften
Maart
In februari 2019 hebben we een inventarisatielijst opgesteld van gedragsaspecten en beperkingen. In september van dat jaar werkten we hier verder aan.
Het thema was: “bewustwording over beperkingen en mogelijkheden vergroten”.
Leraren werden zich ervan bewust dat elk kind recht heeft op zijn eigen ontwikkeling. Door te denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden, bereik
je meer met een kind met een beperking. We hebben de leraren (en directeuren) geïnformeerd over de methode HGPD-light (Handelingsgerichte
Procesdiagnostiek ) en de formulieren geïntroduceerd. Deze aanpak sloot goed aan bij de behoefte van de deelnemers. Het heeft hen meer inzicht gegeven
in het feit dat de kinderen meer zijn dan alleen hun handicap. We zouden AOPD (Action-Oriented Process Diagnostics) als een Engelstalige versie kunnen
gebruiken.
Op 19 september hebben we met de formulieren de onmogelijkheden / mogelijkheden van een specifieke leerling in kaart gebracht. Op basis hiervan
hebben we ideeën geïnventariseerd en een aantal daarvan geconcretiseerd.
In maart 2020 hebben we bovenstaand thema verder uitgewerkt. Daarbij hebben we de rol van de leraar en het gebruik van pictogrammen besproken. Ook
is de HGPD (AFDP) herhaald of opnieuw ingevoerd en hebben we het Individueel Leerling Plan (IPP) besproken met de leraren. Hoe kom je door een gesprek
met een leerling achter zijn kwaliteiten, zijn doelen, zijn obstakels en hoe kun je deze informatie gebruiken in je aanbod? De Stool of Confidence hebben we
gebruikt als intervisievorm.
Conclusies uit de verslagen van deelnemers
• Wat een ongelooflijk mooi en waardevol project en wat is er al veel bereikt! Grote complimenten voor het bestuur van T4T als het gaat om de lopende
projecten en hun organisatietalent.
• Prachtig om te zien dat er überhaupt speciaal onderwijs is in Kenia.
• Geweldig hoe we werden ontvangen op de scholen en hoe enthousiast de docenten hun werk doen.
• De opzet waarbij we al op de eerste dag in het speciaal onderwijs konden kijken, gevolgd door een tweedaagse workshop met veel activiteiten en daarna
de schoolbezoeken met nabespreking, was zeer goed georganiseerd.
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Ideeën / aanbevelingen vanuit de verslagen van de deelnemers
-De HGPD-formulieren zijn nog ingewikkeld voor de leraren. Het is wel een prachtig
format om de leerling in kaart te brengen en actiepunten op te stellen. We zouden de
namen van de kopjes vereenvoudigen en een handleiding schrijven (en eventueel
ondersteunen met pictogrammen). Ook willen we graag samen met de Kenianen een
format invullen als voorbeeld.
-De introductie van pictogrammen is goed ontvangen. Het gebruik vereist wel aandacht.
Benadrukken van het doel, ondersteunende communicatie en structuur aanbrengen in
het dagprogramma. Een Engelse handleiding zou een middel kunnen zijn.
-Leraren hebben grote behoefte aan input van onderwijsideeën. Ze hebben nog steeds
moeite om alle leerlingen effectieve leertijd te bieden. Leerlingen met een lager niveau of
met een lichamelijke beperking zitten regelmatig als toehoorder' te wachten'.
- Leraren geven aan dat ze meer uitwisseling nodig hebben tussen verschillende scholen
voor speciaal onderwijs, zodat ze van elkaar kunnen leren. Ze zijn echter te ver uit elkaar
om elkaar gedurende het jaar te bezoeken. Wellicht is hiervoor een mogelijkheid tijdens
de T4T-weken?
-Meer SNE-docenten uit Nederland zouden zich moeten aansluiten bij het T4Tprogramma om te sparren, ervaringen te delen en elkaar aan te vullen in de workshops.
Laat minimaal 4 SNE-docenten meekomen, zodat er ook workshops gegeven kunnen
worden in twee sub-counties. Dit keer hadden we alleen workshops in Kwale / Matuga.
-Laat indien mogelijk naast specialisten voor autisme ook SNE-leraren voor doven en blinden uit Nederland meekomen.
September
In september besprak Francis de mogelijkheden van SNE- Ward officers om in januari/februari een trainingsprogramma voor leraren te ontwikkelen en uit te
voeren. Ze denken, dat dit lukt. Omdat de techniek in het Keniaanse speciaal onderwijs ook in toenemende mate een rol gaat spelen heeft de teamleider
een programma ingediend met als thema: gebruik van adaptieve apparatuur voor leerlingen met speciale behoeften. De eendaagse workshops voor leraren
zullen gaan plaatsvinden in de county Msambweni.
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4. Voortgezet Onderwijs
Docenten – februari
Het blijft een uitdaging om het aantal Nederlandse deelnemers vanuit het voortgezet onderwijs te laten toenemen. En dat terwijl steeds meer Keniaanse
docenten aan het T4T-programma willen meedoen.
In maart 2020 hebben we workshops georganiseerd in drie counties: Msambweni, Kinango en Samburu . Dit was een langgekoesterde
wens van Samburu. Samburu is een beetje ver (twee uur rijden), maar de weg van Kinango naar Samburu is bijna klaar. Het stuk tussen Shimba-Hills
en Kinango is slecht, maar het is goed mogelijk om workshops te organiseren in Samburu. De docenten daar waren erg enthousiast en het programma van
T4T was nieuw voor hen.
De drie workshops waren een succes. Het hoofdthema van de workshop was: creativiteit in het lesgeven met een focus op actief leren en speciale aandacht
voor het nieuwe curriculum. Het nieuwe curriculum is in het voortgezet onderwijs nog niet ingevoerd, maar ze bereiden het wel al voor op hun scholen.
De drie Keniaanse facilitators waren: Eliud, Bayah en Richard.
September
We hebben in 2019 voor het eerst een stap gezet in het aanbieden van een
langduriger programma, waarbij we ieder bezoek een ander thema centraal
stellen. In 2019 was dit het thema ‘communicatieve vaardigheden’. Helaas
hebben we door het annuleren van de najaarsreis ook voor de HOD’s (Heads of
Departement in charge with Academics) geen vervolgprogramma ter plaatse
aan kunnen bieden. Maar ondertussen houdt Francis nog altijd contact met
deze groep, middels digitale bijeenkomsten. Begin 2021 zal er een fysieke
bijeenkomst plaatsvinden met de projectleiders van deze groep (Eliud, Bayah
en Richard), om te bekijken hoe zij niet alleen richting de leraren, maar ook naar
de HOD’s een inspirator en kartrekker kunnen zijn. Met als doel ook dit
programma in afgeslankte vorm door te laten gaan, om in ieder geval de
contacten warm te houden.
Het team van het voortgezet onderwijs heeft ook een programma voor 2021.
Dit programma voor januari-februari zal niet op de HOD’s, maar op de docenten
zijn toegesneden.
In Kinango en Samburu zijn voor februari twee eendaagse workshops
georganiseerd rond het thema: innovatie in lesgeven en leren door kritisch
denken en probleemoplossend vermogen.
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5. Schoolleiderscursus en trainerscursus.
Februari
De tweede module van de schoolleiderscursus ging over "persoonlijk leiderschap". Wat is je communicatiestijl? Wat is je favoriete leiderschapsstijl? Het was
een reis om jezelf te ontdekken.
Deze keer hebben we een hele dag genomen om de module voor te bereiden met onze Keniaanse Trainers. En dit was een succesvolle strategie. Twee
dagen (zaterdag en zondag) waren we daarna actief met onze directeuren (studenten), hun Keniaanse coaches en de Keniaanse en Nederlandse trainers.
Door de uitbraak van Corona hebben we deze module niet goed kunnen afronden. Vooral de opdracht die ze de komende 6 maanden zouden moeten doen,
kon niet op de juiste manier worden gegeven. Al met al was het toch een geslaagde week, waarin we veel schooldirecteuren in hun school hebben mogen
bezoeken om hen te coachen tijdens het werk, terwijl ze hun praktijkopdrachten deden.
September
Al snel werd duidelijk, dat de cursisten hun praktijkopdrachten in
maart-mei niet konden uitvoeren, omdat de scholen gesloten waren.
Ook de behandeling van de tweede module in september kwam er
uiteraard niet van. In oktober hebben de trainers een bijeenkomst met
de directeuren georganiseerd, waarin het thema van de eerste
module, persoonlijk leiderschap, d.m.v. het uitwerken van een
concrete situatie werd herhaald. Na contacten met de Nederlandse
trainers besloot men om de praktijkopdracht gezamenlijk voor te
bereiden en daarvoor een format voor een ontwikkelplan te
ontwerpen. Hierin krijgen zowel de schoolontwikkeling als de
persoonlijke ontwikkeling een plaats. In november hebben de trainers
in een bijeenkomst zowel de schoolleiders als de coaches en coachees
hierover geïnformeerd aan de hand van een eigen praktijkvoorbeeld.
Vervolgens is een bezoekschema voor januari-februari vastgesteld,
evenals de wijze waarop de Keniaanse trainers gemonitord zullen
worden. Hiervoor zij twee schoolbezoeken en een centrale evaluatie gepland.
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6. Training coaching
Februari
Deze training werd georganiseerd in Forest Lodge, parallel aan de cursus Schoolleiders, zodat afspraken voor praktische coaching eenvoudig gemaakt
konden worden. Vier coachees (Waraka Mkello, Abdhala Vesso en Swaleh Juma Mwakukombe en Esther Wanza) volgden de training, waarin o.a.
communicatiestijlen, de Roos van Leary, de dramadriehoek en situationeel leiderschap geoefend werden. Alle coachees trainden gedurende de week onder
begeleiding van Suleiman, Masoud, Fatuma en Tenga. Helaas hadden het Corona-nieuws en plotselinge verplichtingen aan de nationale overheid invloed op
de tweede dag, doordat CSO’s plotseling met spoed allerlei documenten nodig hadden. De potentie van de coachees is zeer hoopgevend. Mishi Dohla heeft
haar stage om coach te worden actief voortgezet. Er zijn afspraken gemaakt voor opdrachten en schoolbezoeken voor de komende 5 maanden. Het blijkt
overigens altijd moeilijk om afspraken te maken over reflectieverslagen van de praktijkoefening van de coaches. Toch is er veel geoefend. We hebben
afgesproken om WhatsApp de komende periode te gebruiken om in contact te blijven.
September
De geplande opdrachten en schoolbezoeken konden uiteraard niet doorgaan. In plaats daarvan kregen de coachees een praktijkcasus. In oktober heeft
trainer coaching in opleiding Mishi Dohla deze in een bijeenkomst besproken en tevens coachingtechnieken opgefrist. Voor januari/februari draaien de
coachees mee het programma van de schoolbezoeken in de schoolleidersopleiding.
7. Workshop Curriculum Support Officers
Februari
De CSO-bijeenkomst werd afgelast vanwege verplichtingen vanuit Nairobi. De ideeën uit 2019 om de werkdruk van CSO's te verminderen, kunnen nog
steeds het onderwerp zijn voor de volgende keer: ‘Hoe kunnen we op een effectieve manier de scholen beoordelen en ondersteunen?’ In dit geval betekent
effectief een optimale ontwikkeling van leerkrachten en kinderen met een minimale tijdbesteding door de CSO's. De volgende ideeën werden gedeeld:
* Schoolleiders brengen documenten naar CSO's in plaats van ze op de scholen te krijgen;
* Werk samen met scholen in clusters;
* Telefonische inspectie van goed presterende schoolhoofden;
* Verduidelijk de rollen van schoolhoofden en CSO's;
* Verschillen tussen schoolhoofden bij bezoeken;
* Maak van tevoren bekend welke regio bezocht zal worden, maar niet welke school;
* Focus binnen LOF (Lesson Observation Form).
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De samen met teamleider Mwalonya vastgestelde agenda kan voor de volgende bijeenkomst leidend zijn:
1. Terugkijken naar de laatste bijeenkomst: gebruik van de Rose van Leary en mogelijke oplossingen om de werkdruk te verminderen;
2. Discussie over de uitdagingen als CSO;
3. Manieren om slecht presterende scholen te ondersteunen;
4. Opfrissen en oefenen van de coachende aanpak.
September
Intussen is teamleider Mwalonya met pensioen gegaan en is er nog geen opvolger. Francis heeft wel contacten gehad met Daniel Mwanza, die ons namens
de CSO’s op de hoogte houdt van de ontwikkelingen rond het Competence Based Curriculum. Het idee was om in september met Nederlandse
bestuursleden en getrainde CBC-teachers een gezamenlijke workshop te houden. In plaats daarvan hebben enkele getrainde CBC-leerkrachten in oktober
een voorbeeldles aan directeuren gegeven.
8. Workshops ECD-Ward-officers
Februari
De bijeenkomst werd bijgewoond door 21 Ward officers (wijkinspecteurs). In de ochtend stond het programma in het teken van een terugblik naar de vorige
workshop over professionele communicatie en het gebruik van de Roos van Leary. Het werd duidelijk welke posities de officers zeggen in te nemen en hoe
dit door de schoolleiders werkelijk wordt ervaren.
Verder bleek een discussie nodig over veel onderdelen van het vorig jaar ontworpen observatie-instrument. Iedereen was hierbij erg actief en concreet. De
middag stond in het teken van overeenstemming over het gebruik van deze observation tool. Het is nu klaar voor gebruik. Nadat enkele wijzigingen in het
origineel waren aangebracht werd overeenstemming bereikt.
September
De teamleider van de Ward Officers, Aysha, heeft het instrument in oktober aan de directeuren gedemonstreerd en zal dit in januari/februari aan
leerkrachten in Samburu, Mackinon en Mwavumbo doen.
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Ward officers na de septemberbijeenkomst.
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9. KDCF, Change the game
In 2019 heeft Teachers4Teachers de samenwerking met Wilde Ganzen uitgebreid door het volgen van workshops in Nederland en via de Kenya Community
Development Foundation (KCDF) in Kenia gericht op het aanboren van lokale fondsen.
Francis Nzai volgde in maart de cursus ‘Mobilizing Support’ en in september ‘Local Fundraising’. De programma’s zijn bedoeld om partners en andere
gelijkgestemde maatschappelijke organisaties uit te rusten met de vereiste lokale fondsenwervende vaardigheden waarmee men lokaal fondsen kan werven
voor een lokaal project door:





bepalen van de middelen die nodig zijn voor projecten en deze koppelen aan potentiële donoren;
de basisbeginselen van effectieve fondsenwerving te leren kennen en een actieplan en budget te kunnen opstellen voor fondsenwervende
activiteiten;
zichzelf (organisatiebreed) uit te rusten met kennis, vaardigheden en de juiste houding om middelen in te zamelen met een focus op lokale
mobilisatie van middelen en fondsenwerving door de gemeenschap;
na te denken over duurzaamheid van de organisatie en de gemeenschap die men dient.

KCDF bezocht ons kantoor als onderdeel van capaciteitsbeoordeling voor organisaties die profiteren van het subsidie-matchingplan. De Teachers for
Teachers Foundation is één van de organisaties die profiteren van KCDF.
Het team waardeerde onze sterke punten, vooral toen ze ontdekte dat T4T een geregistreerde stichting is met een certificaat en een werkrelatie met
zowel de nationale als de lokale overheid.
De gebieden die versterking behoeven zijn: human resources, monitoring en evaluatie, financiële controle en het duidelijk maken van de capaciteiten
van bestuursleden. De maandelijkse financiële controle is inmiddels bij een Keniaanse accountant ondergebracht en de capaciteit van de organisatie is
versterkt door het instellen van teamleiders.
Local fundraising
Francis heeft in september 2019 een Local Fundraising-team samengesteld, bestaande uit Francis Nzai, Emmaculate (DeceCE), Tenga (coach), Bilashaka
(directeur ECDE Kwale), Rumba (CSO), Samuel en Yusra (bestuursleden Teachers4Teachers). Over het Local Fundraising Team:




De duur van deze ‘ actiegroep’ was oktober 2019 tot 14 maart 2020. Deze termijn zal verlengd worden tot waarschijnlijk september 2021;
De bestemming is beurzen voor nieuw op te leiden ECD-leraren;
De samenstelling van het LFR-team kan per periode veranderen;
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De lokale fondsenwerving begon in maart heel goed met veel energie en enthousiasme. Het lokale fondsenwervingsteam was bezig met de
verkoop van loterijen en andere activiteiten. Het hoogtepunt zou de fondsenwerving tijdens de ‘final celebration’ worden, maar die werd op het laatste
moment geannuleerd.
KCDF had ons voorstel voor het ‘Marching Grandprogramma’ uitgekozen, waarbij onze opbrengst verdubbeld zou worden, en we stonden op het punt de
overeenkomst te ondertekenen. Die hebben we door helaas moeten intrekken en de fondsenwervende activiteiten hebben we stopgezet.
10. Let them learn
In dit project draagt Teachers4Teachers voor 50% bij aan de opleiding van kleuterleerkrachten in Kwale. Zoals hierboven beschreven had het Local
fundraising team zich ten doel gesteld om in 2020 hiervoor het geld bijeen te brengen. De opleiding heeft, zoals gezegd, niet plaatsgevonden in 2020.
11. Bestuurlijke zaken
Het Nederlandse bestuur
T4T werkte ook in 2020 samen met een aantal schoolbesturen in Nederland. Deze schoolbesturen stellen leerkrachten en directeuren in de gelegenheid een
reis te maken naar Kenia om workshops te geven. Meestal betalen de deelnemers een deel van de kosten zelf, de rest van het bedrag betalen deze
schoolbesturen. De kosten van de organisatie in Nederland zijn relatief laag. Alle werkzaamheden binnen T4T worden uitgevoerd door vrijwilligers. De
gemaakte organisatiekosten hebben betrekking op porti en kleine uitgaven, de kosten van vergaderingen en speciale acties, stichtings- en bankkosten en
PR-activiteiten.
Het bestuur van de stichting bestaat sinds 2019 uit 6 leden: Jan van Aert (voorzitter), Gert Jan Veeter (penningsmeester), Lysanne Kapiteijn (secretaris), Ria
Peters, Michiel Leijser en Ruud Musman.
Het bestuur heeft per jaar zo’n achttal bestuursvergaderingen in Amsterdam. De bevindingen worden vastgelegd in een besluiten- en een actielijst.
Daarnaast wordt voor elke reis een informatieochtend, twee voorbereidingsdagen en een terugkomochtend georganiseerd. Doordat vanwege de pandemie
in september geen reis naar Kenia kon worden georganiseerd, waren de voorbereidingen en evaluatie alleen mogelijk voor de februarireis. De waardering
van de deelnemers kunnen we met gemiddelde beoordeling van 8,8 ronduit goed noemen. Door het afblazen van de septemberreis waren er ook nauwelijks
inkomsten vanuit de schoolbesturen. Zoals eerder in dit verslag beschreven, is alles in het werk gesteld om toch T4T-activiteiten in Kwale te laten
plaatsvinden, hoewel dat onze financiële positie danig heeft verzwakt. Het Nederlandse bestuur heeft sinds maart voornamelijk via Teams vergaderd.
Thema’s waren o.a.: hoe de activiteiten in Kenia levend te houden, het wijzigen van de begroting voor 2020 onder invloed van Corona en de daaraan
gekoppelde subsidie van Wilde Ganzen, een meerjarige overeenkomst met Wilde Ganzen, het Wilde Ganzenproject ‘Shift the Power’ in aansluiting op ons
Strategisch Beleidsplan en welke actie te ondernemen om onze financiële positie enigszins op te vijzelen.
Het was de bedoeling om ons Strategisch Beleidsplan (zie punt 12) te actualiseren in 2020. Dat is in dit jaar niet gelukt omdat daarvoor een lijfelijke
aanwezigheid door iedereen essentieel wordt geacht.
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De Keniareizen betekenen voor de Nederlandse deelnemers een enorme professionele ontwikkeling. Daarom is het T4T lerarenprogramma
“To meet, to connect, to learn, education is future” in samenwerking met OBD-Noordwest geregistreerd bij het Registerleraar. Hoewel het register formeel is
opgeheven, kunnen de leraren voor deelname aan het programma een certificaat ontvangen (voorheen goed voor 97 registeruren). De stichting beschikt
over een Nederlandstalige én een Engelstalige variant van de website.

Het Keniaanse bestuur
De bestuursleden, Samuel Mwakubo (vice voorzitter), Sebastian M.S.
Leonar en Yusra Abdalla vormen samen met Jan van Aert (voorzitter),
Gert Jan Veeter (penningmeester), Lysanne Kapiteijn (secretaris) en Ria
Peters (bestuurslid) het Nederlands/Keniaans bestuur. De Keniaanse
bestuursleden hebben zich verder verdiept in de aard van de
programma’s, door deel te nemen aan workshops, aanwezig te zijn bij
bijeenkomsten samen met de directeur én de drie bestuursvergaderingen
bij te wonen.
In 2020 is het bestuur drie keer bij elkaar geweest, waarvan één keer met
de Nederlandse leden. Het tweede gezamenlijk overleg in het najaar van
2020 is vanwege de coronapandemie niet doorgegaan. Tijdens deze
bijeenkomsten zijn de onderstaande rollen van de Keniaanse
bestuursleden verder vormgegeven.
-de rol van ambassadeur
-de rol van toezicht houden en het hebben van een overzicht
-de rol van sparringpartner voor de directeur.
Daarnaast heeft het bestuur zich gebogen over een maandelijkse accountantscontrole en het instellen van een Local Fundraising (LFR) Team. Ook is er
stilgestaan bij de effecten van Covid-19 op de diverse programma’s en het voorzetten daarvan zonder Nederlandse aanwezigheid. Tegelijkertijd hebben we
gediscussieerd hoe we de T4T organisatie kunnen verbeteren c.q. versterken. Het Keniaanse bestuur heeft in maart 2020 besloten dat zij een concreet
actieplan voor één jaar opstellen. Dit actieplan is opgesteld op basis van de doelen uit de strategische koers. Het impactassessment van onze programma’s is
overgeheveld naar 2021. Om de kwetsbaarheid van onze organisatie in Kenia te verminderen heeft onze directeur Francis Nzai ondersteuning georganiseerd
om risico's te verminderen. Kartrekkers van de verschillende projecten (trainers, coaches, facilitators, etc) zijn samengebracht en worden als team leaders
met regelmaat bij elkaar geroepen om afspraken te maken.
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Onze reizen kunnen alleen maar betekenisvol zijn door de rol die onze directeur, Francis Nzai, daar speelt. Hij is de spil van onze organisatie en
is het gehele jaar bezig met het leggen c.q. onderhouden van contacten met alle onderwijslagen en -overheden. Hij is het gezicht van T4T in Kwale. Het
aangaan en hebben van goede relaties met de County Director of Education, Subcounty Directors, Director of Teacher Service Commission, Deputies in de
county en de sub counties is essentieel voor het werk van T4T.
Ook dit jaar werd onze directeur bijgestaan door een assistent (Bakari) en door een team van ondersteuners afkomstig uit de verschillende sub counties. Zij
verrichten hand- en spandiensten in de sub counties gedurende enkele maanden in het voor- en het najaar.
Bij het uitvoeren van de workshops worden de Nederlanders vergezeld door een Keniaanse opgeleide schoolleider, zogenaamde facilitator. Zij faciliteren,
leveren een bijdrage aan inhoudelijke componenten van de workshops en dragen bij aan een goede afstemming.
De Keniaanse deelnemers ontvangen na het bijwonen van de workshops een certificaat van deelneming.
Bij elke reis bezoeken dagelijks veel Nederlandse deelnemers scholen. Dit betekent een grote logistieke organisatie. In maart 2020 was het transport
voortreffelijk georganiseerd, als gevolg van een dagelijks helder bilateraal overleg tussen James Ndungú Jomo en Ria Peters.
12. Strategisch beleidsplan 2018-2022
In 2018 stelde het bestuur een strategisch beleidsplan voor de periode 2018-2022 vast. Nu we twee jaar verder zijn kijken we, ondanks de stagnatie van dit
jaar toch even hoe het er met betrekking tot dit beleidsplan voor staat:
AMBITIES

In het kader van de duurzaamheid worden Keniaanse Collega’s (steeds meer) eigenaar van de projecten. T4T zorgt in datzelfde kader voor monitoring.
- Bij de Schoolleidersopleiding is reeds sprake van de laatste fase van de overdracht van eigenaarschap. In 2022 worden één of meer opleidingen geheel
verzorgd door Keniaanse trainers en op de werkvloer vindt coaching door Keniaanse opgeleide coaches plaats.
We kunnen stellen, dat met de certificering van 4 Keniaanse trainers in 2019 een forse stap is gezet. In 2019 is een voortvarend begin gemaakt met het
monitoren van de 5e cursus, maar in dit eerste jaar bleek dat ook inhoudelijke sturing nog wel noodzakelijk was. De aanpak van de Keniaanse trainers in
oktober om de praktijkopdrachten in januari/februari 2021 toch te laten doen en de voorbereidende bijeenkomsten daarvoor stemmen ons hoopvol over
het vervolg.
- Bij de Curriculum Support Officers (CSO) is reeds sprake van eigenaarschap, inhoudelijk en organisatorisch. Eén of twee keer per jaar vindt er een
afstemmingsbijeenkomst plaats, waarin voortgang en de leervragen van de CSO’s leidend zijn. Het streven is dat de CSO’s ook financiële
verantwoordelijkheid dragen voor hun bijeenkomsten.
In 2018 vond in de vorm van een kick off een volledig (ook financieel) door de Keniaanse professionals verzorgde bijeenkomst plaats. De Director of
Education speelde hierbij een stimulerende en faciliterende rol. In 2019 werd tweemaal een kick off door de CSO’s inhoudelijk voorbereid en vond
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tweemaal een workshop plaats aan de hand van vragen van de CSO’s. De bekostiging en organisatie was echter in Nederlandse handen. Met
de nieuwe DEO is nog geen relatie opgebouwd, die tot bekostiging heeft geleid. De teamleider van de CSO’s is inmiddels gepensioneerd en het wachten is
op een opvolger. In 2020 zijn geen inhoudelijke bijeenkomsten geweest.
- Bij het Kleuteronderwijs-project zijn ook al enkele Keniaanse professionals getraind om workshops te geven. Zij worden één of twee maal per jaar
gemonitord en ingezet bij training van nieuwe workshopleiders. Het is onze ambitie om de workshops voor directeuren en leraren in deze periode in
toenemende mate te laten verzorgen door Keniaanse getrainde collega’s.
In 2020 zijn wel Keniaanse facilitators ingezet bij de workshops, maar is ook een collega’s tot workshopleider getraind. Er zijn inmiddels voorbereidingen
getroffen om in januari/februari 2021 zelf twee workshops te organiseren en leiden.
- T4T staat open om projecten in andere regio’s en/of landen te onderzoeken, monitoren of te begeleiden, dan wel andere organisaties te ondersteunen
vanuit de visie van T4T.
Na het afblazen van een mogelijk project in Kilifi North zijn geen nieuwe projectverzoeken onze kant opgekomen.
- Omdat T4T wederzijdse professionalisering voorstaat, draagt zij haar programma’s voor validering voor aan het Lerarenregister, resp. Schoolleidersregister,
en zal T4T ondersteuning bieden bij het aanvragen voor herregistratie in het schoolleidersregister.
Het lerarenprogramma is in 2018 gevalideerd voor 97 RU. Voor herregistratie in het
Schoolleidersregister zijn nog geen concrete hulpvragen gekomen. Wel heeft T4T voor evt.
ondersteuning een contactpersoon.
-In de komende jaren dragen we steeds meer verantwoordelijkheid voor (deel)projecten in County Kwale
over aan het Keniaanse bestuur.
Vooralsnog richt de verantwoordelijkheid zich voornamelijk op het creëren van de juiste voorwaarden
ter plaatse om workshops te geven. De directeur heeft daarbij de leidende rol. In 2018 hebben we de
rollen van de Keniaanse bestuursleden opnieuw gedefinieerd met het doel de directeur van
ondersteuning en sparringsmogelijkheden te voorzien. Twee bestuursleden hebben inmiddels zitting in
het nieuw opgerichte Local Fundraising Team.

Start van het Local Fundraising Team
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13. Het financieel jaarverslag

TEACHERS4TEACHERS - ANNUAL ACCOUNT 2020
INCOME

BUDGET 2020

RESULT 2020

15-01-21

9100 DONATIONS

33.750,00

45.499,02

135%

9200 SPONSORING AND SPECIAL ACTIONS

28.000,00

15.543,53

56%

9300 ADMINSTRATION AND TRANSPORT

13.500,00

3.600,00

27%

200,00

20,00

10%

1.000,00

1.095,24

110%

9400 LET THEM LEARN
9500 LOCAL FUND RAISING
9800 INTEREST

-

-

0%

9900 RATE DIFFERENCE

-

-

0%

76.450,00

65.757,79

TOTAL INCOME

EXPENCE
1100 WORKSHOP TEACHERS

BUDGET 2020

RESULT 2020

86%

15-01-21

12.000,00

11.311,43

94%

1200 WORKSHOP HEADTEACHERS

1.750,00

1.090,48

62%

1300 SCHOOLLEADERS COURSE

4.550,00

5.867,14

129%

1400 WORKSHOPS SPECIAL NEEDS

4.770,00

4.865,71

102%

1500 WORKSHOPS EDUC OFFICERS

450,00

147,62

33%

1800 WORKSHOP SEC SCHOOLS

3.075,00

3.222,86

105%

1900 WORKSHOPS ECD TEACHERS

5.860,00

5.757,14

98%

2200 LET THEM LEARN

5.500,00

1.782,86

32%
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2400 FINAL CELEBRATION

1.179,04

1.179,05

100%

4100 ORGANIZATION HOLLAND

4.050,00

7.688,67

190%

34.750,00

36.787,05

106%

4500 ORGANIZATION KENYA

TOTAL EXPENCE

77.934,04

79.700,00

BALANCE ALL ACCOUNTS

102%

15 January 2021

NIC BANK EURO ACCOUNT 1004002098

€

120,17

NIC BANK SHILLING ACCOUNT 1003953838

€

18,09

ING BANK NL41 INGB 0662 7947 53 BETAALREKENING

€

27.411,62

ING BANK NL41 INGB 0662 7947 53 PENSIOENREKENING

€

5.692,07

ING BANK NL41 INGB 0682 0833 72 BETAALREKENING

€

11,71

ING BANK NL41 INGB 0682 0833 72 SPAARREKENING

€

5.659,64

CASH ACCOUNT GERT JAN

€

CASH ACCOUNT FRANCIS

€

BALANCE TOTAL

€

BALANCE TEMPORARY ACCOUNT

€

1.309,22

40.222,52
(816,22)

Toelichting op de jaarrekening 2020.
Inleiding.
Als gevolg van de Coronacrisis heeft het bestuur van Teachers4Teachers besloten de najaarsreis niet door te laten gaan. Dat besluit heeft grote
consequenties voor de exploitatie en begroting over 2020. Dat werd al merkbaar, toen wij in maart aan het einde van ons verblijf moesten besluiten om de
final Celebration af te lassen. Dat was financieel een meevaller, maar voor ons project een grote domper. Naast financiële “meevallers” zijn er ook financiële
tegenvallers. De inkomsten van ongeveer 40 deelnemers in het najaar vallen weg, terwijl bepaalde vaste kosten wél doorlopen. In ieder geval noodzaakt dit
ons om de begroting aan te passen. Daarbij hebben wij van een aantal uitgangspunten genomen.
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In principe zij wij er vanuit gegaan, dat er vrijwel geen activiteiten worden ondernomen. De projecten, die al aan het einde van hun budget
zaten, zoals “Special Needs”, “Secondary School” en het “ECD-project”.
Voor het overige zijn er geringe kosten opgenomen, om nog enkele kleine activiteiten, een workshop, schoolbezoeken en dergelijke te kunnen bekostigen.
De kosten voor de ECD-scholarships zijn in de begroting gehandhaafd, omdat het niet duidelijk is of hiervoor al verplichtingen zijn aangegaan. Tot slot is
bewust gekoerst op een begrotingsoverschot. We hebben een redelijk eigen vermogen nodig om, indien de voorjaarsreis óók niet doorgaat, om het zo tot
september 2021 vol te houden.
Toelichting op de inkomsten.
Het bedrag aan donaties is teruggebracht. Het oorspronkelijke bedrag ging uit van 65 deelnemers. Dat zijn er ongeveer 45 geworden. Mede hierdoor is het
resultaat op dit domein veel gunstiger dan begroot (135%). Daarnaast heeft een flink aantal “10-tjes leden”, deelnemers, die voor een periode van 5 jaar
maandelijks 10 Euro storten hun bijdrage in één keer betaald. Dus dit geeft een iets vertekend beeld. Tenslotte heeft, tegen de verwachting in, gemeente
Hoogstraaten T4T opnieuw met €2.000,- gesponsord. De gelden uit sponsoracties is met €10.000,- teruggebracht. Meestal organiseren deelnemer na hun
reis, geïnspireerd, allerlei acties. Dat valt voor september weg. Bovendien lijken de acties van scholen vanwege Corona sowieso minder dan andere keren. Er
is nog maar € 8.000,- opgebracht. Wilde Ganzen heeft haar subsidie voor 2020 niet kunnen overmaken, omdat we ook voor deze organisatie een
aangepaste aanvraag moesten indienen. Inmiddels is heeft WG haar bijdrage voor 2020 aan T4T toegezegd en zal dit in het eerste kwartaal van het nieuwe
jaar worden overgemaakt.
Het bestuur het aan het einde van een jaar een kerstacties georganiseerd. Deze actie heeft ruim €2.000,- opgebracht.
Voor het eerst is er ook aan fondswerving in Kenia gedaan. Dit vindt nog op een bescheiden wijze plaats, maar heeft toch iets meer opgeleverd, dan waarop
was gerekend.
Toelichting op de uitgaven.
We hebben halverwege het kalenderjaar ook de begroting ten aanzien van de uitgaven moeten aanpassen. Veel activiteiten zijn gereduceerd, door het
uitblijven van onze najaarsreis. Toch wilden we “de spirit van Teachers4Teachers ook in Kenia levend houden. Onze directeur heeft om die reden diverse
workshops en bijeenkomsten georganiseerd. Ook voor het eerste deel van 2021, nu ook de voorjaarsreis ’21 niet doorgaat, staan allerlei activiteiten
gepland. We hebben het jaar af moeten sluiten met een tekort van bijna €14.000,-, Terwijl er een tekort van €1.500,- was begroot (inclusief de correcties).
Gelukkig zijn onze reserves groot genoeg, om dit tekort te kunnen opvangen.
De begroting voor 2021 laat een klein overschot zien. Dat is mede te danken aan de bijdrage van Wilde Ganzen én onze trouwe deelnemers, die ons
maandelijks steunen of acties voor T4T organiseren.
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INCOME

BUDGET 2021

9100 DONATIONS

66.000,00

9200 SPONSORING AND SPECIAL ACTIONS

20.000,00

9300 ADMINSTRATION AND TRANSPORT

6.000,00

9400 LET THEM LEARN

-

9500 LOCAL FUND RAISING

-

9800 INTEREST
9900 RATE DIFFERENCE

TOTAL INCOME
EXPENCE

5,00
-

92.005,00
BUDGET 2021

1100 WORKSHOP TEACHERS

3.000,00

1200 WORKSHOP HEADTEACHERS

8.800,00

1300 SCHOOLLEADERS COURSE

6.800,00

1400 WORKSHOPS SPECIAL NEEDS

3.500,00

1500 WORKSHOPS EDUC OFFICERS

1.500,00

1800 WORKSHOP SEC SCHOOLS

3.250,00

1900 WORKSHOPS ECD TEACHERS

4.000,00

2200 LET THEM LEARN
2400 FINAL CELEBRATION
4100 ORGANIZATION HOLLAND
4500 ORGANIZATION KENYA

TOTAL EXPENCE

11.500,00
5.500,00
37.250,00

85.100,00
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Toelichting op de begroting 2021.
Inleiding.
Het opstellen van een nieuwe begroting voor het boekjaar 2021 vraagt een geheel andere benadering, dan het opstellen van eerdere begrotingen. In de
eerste plaats ziet het programma voor 2021 er anders uit dan de jaren hiervoor, waardoor en vergelijking met het financiële verloop van 2020, 2019 of 2018
niet mogelijk is. En, in de tweede plaats, is ook 2020 geheel anders verlopen. Dus vertrouwde parameters voor het opstellen van een begroting over 2021
ontbreken. Het is, alsof we voor het eerst met onze activiteiten beginnen. Bij het opstellen van de begroting zijn we uitgegaan van een aantal aannames.
Ten aanzien van de inkomsten zijn dat de volgende.
Inkomsten.
Onze inkomsten bestaan uit de bijdragen van de zogenaamde tientjesleden. Op dit moment bedraagt dit €500,- per maand. We gaan er vanuit, dat we in
september weer met een groep naar Kenia gaan, dus zal daarna het aantal tientjesleden toenemen. We verwachten, dat wij in het totaal €10.000,- aan deze
donaties zullen ontvangen. Een tweede bron van inkomsten vormt de sponsoring van Wilde Ganzen (WG). Hierover lopen nog gesprekken, maar we gaan er
vanuit, dat wij €2.000,- zullen ontvangen als tegemoetkoming voor de kosten van de najaarsactiviteiten in 2020 en nog eens €26.000,- voor onze reguliere
activiteiten in 2020. Daarnaast zijn er gesprekken gaande voor een duurzame samenwerking tussen T4T en WG en kunnen we ook voor 2021 een bijdrage
van WG verwachten. De mensen, die wij van WG hebben gesproken zijn zeer enthousiast en positief over ons programma en onze werkwijze. Zij hebben de
wens uitgesproken om een meerjarige verbintenis met T4T aan te gaan. Dit heeft echter nog niet geleid tot concrete toezeggingen of een werkelijke
financiële bijdrage. Dan hopen we, dat na de coronatijd scholen weer acties zullen organiseren. Mogelijke inkomsten uit deze activiteiten zijn niet
opgenomen in de begroting, omdat dit een te onzekere factor is.
Tot slot ontvangen we gelden van onze Keniagangers; onze deelnemers.
Uitgaven.
Tot 2020 waren de uitgaven voornamelijk gebaseerd op de kosten van onze twee bezoeken aan Kwale County. Het grootste deel van onze uitgaven, waren
de kosten, die wij maakten tijdens het verblijf (voorjaar en najaar) van de Nederlandse deelnemers. Daarnaast waren er kosten gedurende het jaar, die
betrekking hadden en hebben op onze Keniaanse organisatie aldaar en bijeenkomsten en vergaderingen om de lopende projecten te continueren. In 2020 is
dat anders gegaan. In plaats van de najjarsreis zijn er extra activiteiten, bijeenkomsten, workshops en vergaderingen georganiseerd om te voorkomen, dat
de voortgang van onze projecten in gevaar zouden komen, met als gevolg, dat we de begroting 2020 halverwege het jaar hebben moeten aanpassen. Ook
voor de begroting over 2021 heeft dit consequenties, omdat we in het voorjaar niet zullen gaan. We hopen en gaan er vanuit, dat we in het najaar van 2021
wél weer naar Kenia kunnen gaan. De begroting voor 2021 bestaat dus voor een deel uit de geraamde kosten voor de extra activiteiten in het voorjaar. De
tweede deel van de begroting is gebaseerd op de aanname, dat we met ca 20 directeuren, school- en teamleiders en het voltallige bestuur weer naar Kenia
zullen afreizen. De kosten voor de eerste helft, de extra activiteiten zijn wel zoveel mogelijk “weggeschreven” op onze bestaande projecten.
23

14. Subsidieverleners en acties
Om het werk van Teacher4teachers mogelijk te maken dragen besturen bij aan de reis-, verblijf en organisatiekosten van de deelnemers aan de
Keniaprojecten, die zij afvaardigen. Daarmee zijn nog niet alle kosten gedekt. Daarom verbinden de deelnemers zich aan een vorm van sponsoring.
Sommigen kiezen voor een vaste maandelijkse bijdrage van € 10 voor 4 jaar, anderen voor een bedrag ineens, maar enkelen besluiten met hun school tot
een sponsoractie. In 2020 werden er minder sponsoracties dan gebruikelijk georganiseerd: Gert Jan Veeter stelde zijn afscheid als voorzitter College van
Bestuur bij Sarkon in het teken van T4T, de basisscholen De Vonder, Marimba, W.J. Driessen hielden een actie, we organiseerden zelf een kerstactie en
daarnaast zijn bijdragen ontvangen van de gemeente Hoogstraten en is een subsidie toegekend door de stichting Wilde Ganzen. Tenslotte heeft het bestuur
van Lijn83 bijgedragen en zijn er nog enkele particuliere sponsoracties geweest.
De volgende besturen en organisaties subsidiëren of ondersteunen Teachers4teachers:
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