Stichting Lilato Foundation

Notulen
Datum: zondag 2 november 2019
Aanwezig: Anne Smudde (AS), voorzitter
Judith Nolthenius (JN), secretaris
Vincent Oudenes (VO), penningmeester
1. Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter om 11.15 uur.
2. Notulen vorige keer
De notulen zijn goedgekeurd
3. Stand van zaken in Zambia
• Huis is klaar. Alles is geschilderd en het plafond zit erin. Kortom het huis is klaar om de
kinderen te ontvangen.
• Social Welfare heeft nog wensen voordat dit gebeurt.
meer spullen voor de kinderen zoals speelgoed en een bank.
Kamer Caretaker moet nog ingericht worden.
Willen apart kantoor voor de administratie zodat de kinderen etc. daar niet in
kunnen gluren.
AS heeft hierover haar ongenoegen geuit naar Olipa. Het belangrijkste is dat de kinderen
opgevangen moeten worden. AS wil dat hiervoor Lilato Zambia opgericht is en dat er een
bankrekening is in Zambia. Ook het rapport wat is gemaakt moet nog altijd ingediend worden
voor goedkeuring. Nu AS in Nederland is heeft zij geen enkel contact met Olipa. AS heeft de
pinpas van Lilato Nederland meegenomen, om het belang van een eigen bankrekening daar
duidelijk te maken.
Mocht Social Welfare niet tot actie overgaan dan zullen we toch een plan B moeten hebben.
Mogelijke oplossingen zijn:
1. De workshop van Rachel erin waarin zij de plaatselijke bevolking leert een eigen bedrijfje te
maken.
2. Kijken of er samenwerking mogelijk is met S.O.S. Kinderdorpen. AS/JN gaan kijken naar de
mogelijkheden.
3. African Impact en Tammy vallen af. Hun doel heeft wel raakvlakken maar is niet volledig gelijk.
• Zambia stevent af op hongersnood door de droogte. Rode Kruis begint hier ook steeds
meer over te berichten en ook de Afrikaanse nieuwsites. AS kent al één kindje die aan de
gevolgen is overleden.
• Manny heeft van AS toestemming gekregen om de generator van Lilato te gebruiken. Hij
mag hem dan ’s ochtends ophalen en s` avonds terugbrengen.
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4. Website
AS wil kijken voor andere host. De rekening voor registratie Lilato.com is betaald. Vraagt ons
advies voor welke Host. Er worden verschillende genoemd. Uiteindelijk is het belangrijk dat de
hostingsite voldoet aan de wensen van AS. AS krijgt daarom van JN en VO toestemming om uit te
zoeken en aan te passen. Belangrijk dat dit voor 7 maart gebeurt is.
5. Inzamelacties
AS minder gemotiveerd door de houding van Olipa. Voor volgend jaar staat er weer een
sponsorloop gepland bij de School.
VO gaat kijken of hij iets kan regelen op de school van zijn dochter.
JN heeft geen ideeën.
6. WVVTTK
Geen opmerkingen
7. Datum plannen en Sluiting vergadering
De volgende vergadering zal plaatsvinden op zondag 1 maart 2019 om 11.00 uur. De plaats zal in
overleg te zijner tijd worden gepland.
De vergadering wordt gesloten om 12.14 uur.
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