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Terugblik
Aan het eind van het jaar hoort een terugblik op het jaar dat bijna achter ons ligt. Een jaar

dat zo anders verliep dan we ons hadden voorgesteld. En de feestdagen die voor ons liggen kunnen we misschien niet vieren met veel dierbaren. We hopen op een beter jaar en
verheugen ons dat we velen van u weer kunnen ontmoeten bij de viering van het 35-jarig
jubileum van het Tania Leon Studiefonds.
Dankzij u kunnen we REAP een bedrag van € 20.000 overmaken voor de steun aan studentes in 2021.
In 2020 heeft REAP 25 studentes met onze bijdrage kunnen begeleiden en coachen. In
Zuid-Afrika vond het universitaire onderwijs eveneens voornamelijk online plaats. Voor
REAP betekende dat een snelle aanpassing in de begeleiding van de studentes. Voor
diegenen die thuis niet de gelegenheid hadden te studeren, kon REAP bemiddelen dat
deze studenten toch op de campus konden blijven. Om achterstand op te vangen wordt
het studiejaar verlengd; pas over enkele maanden zal dan bekend zijn hoeveel studenten
door kunnen naar een nieuw studiejaar.
Jubileum
We benutten deze gelegenheid ook om u bij te praten over de plannen waarover we eerder in het haar al informeerden: het besluit om het Tania Leon Studiefonds te sluiten. We
doen dit met pijn in het hart maar ook terugkijkend op 35 jaar solidariteit en kansen voor
zwarte vrouwen in Zuid-Afrika.
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We zijn inmiddels gestart met het documenteren van de geschiedenis van het fonds en de
veranderingen die dat voor veel vrouwen heeft
betekend. We gaan terug naar de tijd waarin
Tania Leon veel vrouwen wist te motiveren om
bij te dragen aan het fonds, voor solidariteit
dat een verschil maakt. En we kijken naar de
resultaten van het fonds en de ontwikkelingen
in Zuid-Afrika.
De resultaten zullen we presenteren bij de viering van het 35-jarig jubileum.

Zoals al in het jaarverslag 2019 vermeld, kunnen in Zuid-Afrika inmiddels meer studenten
een studiebeurs aanvragen, door het verhogen van de inkomensdrempel, en is de toegang tot de universiteit gratis. Door deze veranderingen hebben donoren hun aandacht
van het hoger naar het beroepsonderwijs verlegd. Hoewel REAP’s begeleiding en coaching van kansarme jonge vrouwen nog steeds een groot verschil maakt om de studie
succesvol af te sluiten, heeft REAP moeten besluiten om ook het zwaartepunt van hun
werk te verleggen naar beroepsonderwijs. REAP zal in ieder geval de studenten die nu in
het universitaire programma zitten blijven begeleiden tot ze de studie hebben afgerond.
Als bestuur hebben we daarom besloten om waar mogelijk voor die resterende periode
nog bij te dragen aan coaching van zwarte vrouwen.
Wat betekent dit voor het Tania Leon Studiefonds in 2021
We vieren volgend jaar 35 jaar solidariteit en kijken terug op het initiatief van Tania en
de resultaten.
We stoppen met het actief werven van nieuwe donateurs en andere fondswervende actie vanaf 2021.
We vragen de huidige donateurs hun bijdragen te blijven overmaken tot REAP de allerlaatste studente heeft kunnen begeleiden naar een succesvolle afronding van de studie.
Het Tania Leon Studiefonds zal niet meer zichtbaar zijn na het jubileum. Een klein bestuur van 3 personen zal de donaties administreren en verantwoorden en de betaling
aan REAP voortzetten. Op die manier kunnen we de ANBI status behouden waardoor
uw giften aftrekbaar blijven.
We denken dat dit ongeveer 2 extra jaren zal betekenen.
Over enkele maanden zullen we u verder informeren en uitnodigen voor de jubileum bijeenkomst, die vooralsnog voor september 2021
staat gepland.
Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet ons die te laten weten via:
tanialeonstudiefonds@gmail.com
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Het bestuur wenst u fijne feestdagen en het allerbeste voor het nieuwe jaar.
We hopen u te ontmoeten in 2021.
Tania Leon Studiefonds
Website: www.tanialeonstudiefonds.nl
Mail:
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Bank: NL93TRIO0390274178

