Stichting Lilato Foundation

Notulen
Datum: zondag 7 oktober 2018
Aanwezig: Anne Smudde (AS), voorzitter
Judith Nolthenius (JN), secretaris
Afwezig: Vincent Oudenes (VO), penningmeester
1. Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter om 12.24 uur.
2. Notulen vorige keer
De notulen zijn goedgekeurd
3. Stand van zaken in Zambia
• Afgelopen maanden weinig gebeurd in Livingstone. Bob de Bouwer was bij zijn moeder in
verband met haar gezondheid. Nu weer terug en hij heeft beloofd dat hij in december
klaar is.
• Cathy begint steeds meer over te nemen. Ook namens Social Welfare. We hopen nu dat
zij Zesco aan het werk kan krijgen zodat ook het laatste deel (het plafond) erin kan.
• Olipa van Social Welfare is nog steeds in haar gesprekken wantrouwend naar de
toekomst en dan met name over onze rol en betrokkenheid. Zij is bang dat ofwel wij
trekken volledig de handen van het project of het tegenovergestelde wij gaan vertellen
hoe zij het moeten doen. Wij zijn echter van mening dat zij zelf de zorg van de kinderen
moeten nemen. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het huis en het onderhoud ervan.
Judith stelt voor om een brief te schrijven naar Olipa waarin zij dit nogmaals uitlegt. Dit
ook ter ondersteuning van de gesprekken die Anne met haar heeft gehad. Zo kan Olipa
zien dat niet alleen Anne er zo over denkt maar de gehele stichting.
• Het gaas van de groentetuin is gestolen. Charles de Caretaker heeft de mannen betrapt
en overgedragen aan de politie. Het gaas is met de mannen nu op het politiebureau.
Cathy heeft Anne benaderd voor geld voor het proces. Ook is Cathy benaderd door de
familie van één van de mannen om geen aanklacht in te dienen. De straf die voor dit
vergrijp staat in Zambia is 9 maanden. We hebben de gevolgen besproken over het
intrekken van de aanklacht. Charles zou bijvoorbeeld minder gemotiveerd zijn om in de
toekomst nog achter boeven aan te gaan. Maar we weten niet hoe Charles erin staat.
We hebben nu Cathy gevraagd om te informeren hoe Charles erin staat en te kijken of
het mogelijk is om de straf te beïnvloeden. Dus we dienen de aanklacht in met het
verzoek dat de mannen in plaats van 9 maanden gevangenis nu het hek moeten
terugplaatsen en nog een aantal dagen kosteloos werk moeten verrichten voor de
community.
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4. inzamelingsacties (loterij)
• Anne houdt komende dinsdag een presentatie voor de leerlingenraad i.v.m. sponsorloop
dat elk jaar wordt gehouden. Zij verbinden zich vijf jaar lang aan één goed doel. Zij is
door hen gevraagd. Anne weet niet of er nog andere partijen zijn uitgenodigd. Wanneer
de leerlingenraad tegen ons ja zegt dan hebben we voor vijf jaar sponsorgelden van
ongeveer 2000 euro per jaar.
• Vincent kwam met het idee van een loterij. Er zijn een aantal voetbalverenigingen die
door middel van het verloten van een huis of auto aardig wat geld binnen gehaald
hebben. Vincent zat te denken aan een reis naar Zambia. Het moet wel door een notaris
begeleid worden. Anne dacht zelf aan bijvoorbeeld een weekendje Maastricht.
JN geeft aan dat zij dit wel een heel ambitieus plan is. JN heeft geen tijd om deze kar te
trekken. AS geeft aan dat wanneer dit plan doorgezet gaat worden dat dit door AS en VO
gedaan zal moeten worden. Dit punt is beter om te bespreken bij de volgende
vergadering wanneer iedereen aanwezig is.
5. AVG/Nieuwsbrief
De nieuwsbrief genereert wel geld. Anne gaat zich over de nieuwsbrief buigen zodat deze
gestuurd kan worden. AVG maakt dit wel wat lastiger dus hierover zullen wij ook een stukje
moeten schrijven in de nieuwsbrief.
Nu staat op de website een standaardverhaal v.w.b. de AVG. Te zijner tijd moet dit nog goed
tegen het licht houden worden.
6. WVVTTK
AS en JN hebben beide verder geen punten dat besproken moeten worden.
7. Datum plannen en Sluiting vergadering
De volgende vergadering zal in overleg worden gepland uiterlijk februari.
De vergadering wordt gesloten om 13.25 uur.
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