JAARVERSLAG 2019
A. Algemeen deel
Het bestuur van de Stichting Dr. Marie Anne Tellegen bestond in 2019 uit:
− Jeannet Talman (voorzitter, lid namens de JAC van de VVAO)
− Riemke Riemersma (secretaris)
− Lia Bleijenberg (penningmeester)
− Mathilde Boon-Niks (lid namens de FAC van de VVAO)
− Astrid van Heumen (lid vanuit het VVAO Hoofdbestuur).
In 2019 heeft het bestuur drie keer vergaderd, op 29 maart, 5 juli en 4
oktober. Agendapunten die aan de orde kwamen betroffen onder meer de
afronding van gesteunde projecten, de voortgang van lopende projecten en
de beoordeling van nieuwe aanvragen. Ook is gesproken over publiciteit en
de mogelijkheden om meer donaties binnen te krijgen.
De VVAO heeft tweemaal een bedrag aan MATellegen overgemaakt
bestemd voor internationale projecten. De stukjes van MATellegen in de
maandelijkse VVAO Nieuwsbrief hebben gelukkig tot meer donaties van
VVAO-leden geleid. Ook zijn boekenleggers van MATellegen uitgedeeld op
de ledenraadsvergadering van de VVAO en op de besturendagen van de
VVAO. Toch blijft een betere bekendheid van MATellegen bij de leden van de
VVAO een punt van aandacht.
Aan de Mineke Foundation (project in Liberia) en de stichting SrilanCare
(huiswerkproject voor meisjes in het kindertehuis Avanthi Devi in Sri
Lanka) werd de tweede termijn uitbetaald omdat de projecten met goede
resultaten zijn afgesloten. Ook aan de stichting Jasmijn te Groningen is de
tweede termijn betaald ten behoeve van de studiekosten van MBOstudentes.
De bijdrage voor twee studentes aan de stichting Meraih Bintang die actief
is op West Java bleef in 2019 doorlopen. Dat gold ook voor de
ondersteuning aan de stichting Giri Asih ten behoeve van de studie
economie van Devi op Bali.

B. Toegekende projecten
In 2019 werden aan vier stichtingen bijdragen toegekend.
- Stichting Maendeleo die in Kilifi County in Kenia vrouwen helpt om
zelfhulpgroepen op te zetten.
- Stichting Mucolim Nederland ten behoeve van vakonderwijs voor
herintredende moeders in Kinshasa, Democratische republiek Congo.
- Ultimate Hope Foundation ten behoeve van vakonderwijs in kleermaken
ten behoeve van weduwes in West Kenia.
- Stichting Friends of Al-Falah ten behoeve van hoger onderwijs voor twee
Pakistaanse studentes.

De voorzitter en bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor de
stichting MATellegen onbezoldigd.
Sarah Mross van The Brighthouse, thans Data Dodo, ondersteunde in 2019,
eveneens onbetaald, het bestuur bij het beheer van de website en het email account.

