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Voorwoord 
Al eerder meldden we u dat het Tania Leon Studiefonds eind van 
dit jaar formeel zal worden opgeheven.

In deze nieuwsbrief vindt u, naast een samenvatting van ons 
jaarrapport 2020, ook de laatste informatie rond deze 
ontwikkelingen. 

We wensen u nog een fijne zomer met hopelijk weer veel 
ontmoetingen. 


Jubileum en afsluiting 
We zijn flink aan de slag gegaan met het documenteren van de 
geschiedenis van het Tania Leon Studiefonds en het in kaart 
brengen van de resultaten. Het proces heeft veel ‘oudgedienden’ 
weer bij elkaar gebracht om dit samen mede mogelijk te maken. 
Ook hebben we uitgebreid kunnen spreken met twee nichten van 
Tania, met Bernadette die de allereerste beurs kreeg en met 
Natalie, die vanaf het begin actief betrokken is geweest bij de 
uitvoering in Zuid-Afrika. 


Naast een publicatie gaan we een feestelijk jubileum vieren, een 
jubileum dat ook een afsluiting wordt van 35 bewogen en 
succesvolle jaren. Dan zullen we ook de geschiedenis en resultaten 
presenteren. Voorlopig hebben we daarvoor zondag 31 oktober 
gepland. We hopen van harte dat dit niet alleen online zal zijn. Zet u 
de datum alvast in de agenda?




REAP moet vanwege veranderend politiek beleid (en daardoor 
gewijzigde prioriteiten voor subsidie) de bakens verzetten en zal 
zich vooral op de begeleiding en ondersteuning van studenten in 
het beroepsonderwijs gaan richten. 

Omdat REAP de huidige studenten in het programma nog zal 
begeleiden tot het succesvol afronden van hun studie, willen we 
degenen die dit verder willen blijven steunen daartoe nog enige tijd 
de gelegenheid geven. Dat doen we door de stichting na de 
afsluiting van de activiteiten in 2021 te laten voortbestaan als een 
!slapende stichting”. De stichting blijft bestaan tot de laatste 
studente het programma van REAP verlaat. De relatie met REAP 
wordt voortgezet en er wordt rekenschap afgelegd middels 
jaarrekeningen. De ANBI-status zal behouden blijven. Andere 
activiteiten van het Tania Leon Studiefonds zullen worden 
stopgezet, vandaar onze term ‘slapend’. 

Bijna alle donateurs wiens 5-jarige overeenkomst voor een 
periodieke gift afliep, hebben die verlengd en hebben daarmee 
aangegeven het Tania Leon Studiefonds verder te steunen tot de 
laatste studente in het programma is afgestudeerd.


Samenvatting van het Jaarrapport 2020 

 

REAP 
Door de Coronapandemie heeft REAP ook noodzakelijkerwijs alle 
geplande workshops en kampen moeten annuleren en het model 
voor studentenondersteuning aangepast aan een volledig virtuele 
modaliteit. 

Om effectief te kunnen werken hebben zowel medewerkers als 
studenten meer toegang tot gegevens gekregen. Verder heeft men 



studenten die thuis niet de juiste (technische) omgeving hadden, 
geholpen om terug te keren naar de campus of met een privé 
accommodatie waar ze een veel betere studieomgeving hebben en 
met een betrouwbare connectiviteit. Voorlopig zal REAP deze 
speciale steun voortzetten.

Zover mogelijk zorgde REAP ook dit jaar voor contacten met 
relevante organisaties.

Daardoor krijgen de huidige studenten toegang tot personen die 
voor hen rolmodellen kunnen zijn en eventueel tot mentoren voor 
hun entree op de arbeidsmarkt.




  voor meer informatie zie www.reap.org.za 

In 2020 heeft het Tania Leon Studiefonds door donaties een 
totaalbedrag van € 20.281 opgehaald. Daarmee zal onze 
partnerorganisatie REAP 13 studentes kunnen ondersteunen in 
2021. Voor het studiejaar 2020 heeft REAP eind 2019 een bijdrage 
ter hoogte van € 32.000 van het Tania Leon Studiefonds 
ontvangen, waarmee 21 studentes konden worden begeleid.


Fondsenwerving en resultaat 
Het aantal donateurs en (eenmalige) giftgevers bleef redelijk 
constant. Van de 69 mensen hebben 20 personen een 
overeenkomst voor een periodieke gift en/of hebben deze 
verlengd.

De stichting opgericht bij uiterste wilsbeschikking die het fonds 
jarenlang met een mooi bedrag heeft gesteund, heeft de 
activiteiten afgerond. In 2020 mochten we nog een eenmalige 
nabetaling van €2.000 ontvangen. We zijn deze stichting zeer 
dankbaar voor deze enorme steun gedurende 10 jaar.


http://www.reap.org.za


Bedragen in €uros 

Sisters 4 Sisters 
Recent werden we benaderd door een aantal vrouwen die bezig zijn om een 
stichting op te richten om Surinaamse jonge vrouwen te ondersteunen om 
hoger onderwijs te kunnen volgen. Deze stichting, Sisters 4 Sisters, ging op 
zoek naar informatie en ervaringen die hen hierbij konden helpen. We zijn 
uiteraard heel enthousiast, juichen het  initiatief van harte toe en willen 
hieraan graag bijdragen door het delen van onze ervaringen. 





   www.tanialeonstudiefonds.nl

   info@tanialeonstudiefonds.nl

   Bank: NL93TRIO0390274178


Realisatie 2020 Begroot 2020 Realisatie 2019

Baten
Eigen fondswerving 20.281 16.000 35.691
Overige baten 0 0 3

Som der baten 20.281 16.000 35.694

Lasten
Besteed aan doelstelling 20.000 18.000 32.000
Communicatie REAP 0 0 0
Werving baten 60 300 116
Beheer en administratie 1.315 1.150 1.070

Som der lasten 21.375 19.450 33.186

Batig saldo -1.094 -3.450 2.508
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