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A. Algemeen deel
Het bestuur van de Stichting Dr. Marie Anne Tellegen bestond in 2020 uit:
− Jeannet Talman (voorzitter, lid namens de JAC van de VVAO; tot 1 juli
2020)
− Saskia Voortman (voorzitter, lid namens de JAC van de VVAO: vanaf
1 juli 2020)
− Riemke Riemersma (secretaris)
− Lia Bleijenberg (penningmeester)
− Mathilde Boon-Niks (lid namens de FAC van de VVAO; tot 1 juli 2020)
− Margaret van Diermen (lid namens de FAC van de VVAO; vanaf 1 juli
2020)
− Astrid van Heumen (lid vanuit het VVAO Hoofdbestuur).
De voorzitter en bestuursleden verrichten hun werkzaamheden
onbezoldigd.
Sarah Mross van Data Dodo, ondersteunde in 2020, eveneens onbetaald,
het bestuur bij het beheer van de website en het e-mail account.
In 2020 heeft het bestuur twee keer vergaderd namelijk op 5 juni en 25
september. Agendapunten die aan de orde kwamen betroffen onder meer
de afronding van de 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
ondermeer VVAO-leden geleid. Het aantal donateurs nam in het verslagjaar
toe van 27 naar 41.
Ook zijn boekenleggers van MATellegen uitgedeeld op de
ledenraadsvergadering en op de besturendagen van de VVAO. Toch blijft
een betere bekendheid van MATellegen bij de leden van de VVAO een punt
van aandacht. Met de VVAO is afgesproken dat in The VVAO Post op
regelmatige wijze aandacht aan de projecten van MATellegen zal worden
gegeven.

In 2020 werden aan de stichtingen Mucolim, Meraih Bintang, Giri Asih en
Ultimate Hope in het kader van reeds eerder toegekende projecten en op
basis van tussen- c.q. eindrapportages vervolgbijdragen uitgekeerd. De
bijdrage aan de stichting Mucolim betrof vakonderwijs voor herintredende
moeders in Kinshasa, Democratische republiek Congo. De bijdrage aan de
stichting Meraih Bintang betrof twee studentes afkomstig uit West-Java
voor hun studies gezondheidswetenschappen/verloskunde en pedagogische
wetenschappen/lerarenopleiding. De stichting Giri Asih ontving een bijdrage
ten behoeve van de studie economie van een studente op Bali. Aan de
stichting Ultimate Hope Foundation werd een vervolgbijdrage gegeven ten
behoeve van vakonderwijs in kleermaken voor weduwen in het westen van
Kenia.

B. Toegekende projecten
In 2020 werden de volgende bijdragen toegekend aan de stichting Egoli
Africa ten behoeve van beroepstraining voor jonge (14-25 jr) vrouwen,
omvattende o.m. naailessen, kapster, watertankbouwer. Aan de stichting
Moustaqbel werd een bijdrage toegekend voor een Veilig Huis voor meisjes
uit arme rurale gebieden in Zuid-Marokko. In dit Veilige Huis kunnen deze
vrouwen wonen en onderwijs krijgen c.q. aan hoger onderwijs deelnemen
in Marrakech. Aan de stichting Watu Wangu Academy in Kitui, Kenia werd
een bijdrage toegekend voor de opleiding van alleenstaande ongeschoolde
moeders. In drie maanden worden zij opgeleid tot horeca medewerkster,
kleermaakster of schoonheidsspecialiste en worden zij getraind in
computervaardigheden.
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