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Werk aan de winkel. Eind januari verruil ik de hollandse winter voor een koud, maar
zonnig Elbasan. ECE heeft hulp nodig om de projecten op te starten.

Informatiecentrum
De Stichting ECE heeft bij nader inzien twijfels over het op dit moment in gebruik nemen van de ruimte in het gemeentehuis. Het
is een tijdelijke oplossing want er komt een betere ruimte in een gebouw dat gerestaureerd zal worden, De plannen daarvoor zijn
kennelijk in een ver gevorderd stadium. Het probleem is dat op dit moment de tijdelijke ruimte in het gemeentehuis niet geschikt
is. Er moet een muur gebouwd worden en voor die verbouwing is nog geen toestemming. Het bestuur van de Stichting besluit
daarom om tijdelijk gebruik te maken van een ruimte in de Dhaskal Todri-school. In een klaslokaal wordt een begin gemaakt met
de inrichting van een informatiecentrum, dat voorlopig alleen op verzoek toegankelijk zal zijn. Tevens kan het dienen als kantoor
en vergaderruimte voor de stichting. Het bestuur zal een onderhoud aanvragen met de burgemeester om de voorgestelde
wijziging te bespreken.
Schoolbibliotheken
Met een drietal boekwinkels in de stad is een afspraak gemaakt over het leveren van boeken voor de schoolbibliotheken. De
korting, die ze bereid zijn te geven, zal gebruikt worden om meer boeken te kopen. De school kan zelf kiezen tussen de drie
zaken en daar zijn verlanglijst inleveren. De rekening gaat naar het bestuur van de stichting,
Boekenfonds en kopieerfaciliteiten.
Het openen van een rekening per school blijkt nog steeds een probleem te zijn. De bank wil nu wel een rekening voor iedere
school openen, maar dan moet er minimaal een bedrag van $100 op blijven staan en het regionaal schoolbestuur moet een
schriftelijke machtiging geven. Het bestuur besluit hiermee akkoord te gaan. De uitvoering van de kopieerfaciliteiten is nog
problematisch, omdat kopieren tegen kostprijs in het informatiecentrum voorlopig nog niet kan. Het bestuur zal nog bekijken of
het mogelijk is in het tijdelijke klaslokaal op de Dhaskal Todri -schoof.
Onufrischool
De vraag was of de directeur van de Onufrischool de rekeningen voor de muziekinstrumenten en het tekenmateriaal bij de
stichting in moest dienen of zelf het geld op zijn rekening kreeg. Besloten werd het geld naar zijn rekening over te maken in een
paar delen. De directeur, Astrit Lopari, moet wel om de paar maanden een overzicht met kopieën van de facturen overleggen. Op
de Onufrischool is een computerprogramma geïnstalleerd waarin door Astrit Lopari vastgelegd wordt welke bestelling uitgevoerd
is. Hij heeft daarmee tevens een overzicht van de actuele financiële toestand. Met een print van de balans kan hij de stichting
snel een overzicht geven. Op basis van catalogi uit Italië en Griekenland heeft hij lijsten gemaakt van te bestellen materialen.
Toch aarzelt hij nog om bestellingen te plaatsen omdat hij te weinig zicht heeft op de kwaliteit van de instrumenten. Hij zal ze
daarom eerst aan Alex Le Mat voorleggen en zijn advies vragen. Alex zelf komt eind maart naar Elbasan om te helpen knopen
door te bakken.
Normalisti curussen
De cursus Engels en Italiaans van de Normalisti kunnen doorgaan. De docent van de cursus Italiaans heeft echter geen
prijsopgave kunnen krijgen van het benodigde materiaal. In overleg met Gerda Mulder zal ik meer informatie opvragen. Met de
docent is afgesproken, dat hij een lesschema zal voorbereiden voor 16 weken. Tevens is duidelijk gesteld dat het een experiment
is. Dat betekent dat van hem verwacht wordt dat hij vooraf bepaalde doelen stelt, aantekeningen maakt van het verloop van de
cursus en op het einde evalueert of de cursus voldoet. Dezelfde voorwaarden zijn besproken met de docent Engels. Met de
cursus Borduren (Gjymnish) ligt het moeilijker. De docente wil een ruimte huren in een particulier huis, maar daarvoor wordt geen
subsidie gegeven. Daarom is met de directeur van het Etnografisch Museum gesproken over samenwerking: het museum stelt
ruimte beschikbaar voor een groepje dames om het antieke borduurwerk te leren en probeert de producten te verkopen. Het
Museum wil een ruimte beschikbaar stellen in het Alexander Xhuvanimuseum als de burgemeester toestemming geeft.
Cursus voor volwassenen
Het rapport van Gazmir Maksuti "Adult training in Elbasan" is gereed. Hij heeft een overzicht gemaakt van de beroepsbevolking,
de werkloosheid, de arbeidsmarkt en de behoefte aan scholing. Het rapport biedt op het eerste gezicht voldoende
aanknopingspunten om cursussen voor volwassenen te plannen. Gerda Mulder zal gevraagd worden hierop een voorstel te
baseren.
Huiswerkklas
Met de directeur van de Xhafer Kongolischool, Fatos Bajraktari, is overlegd hoe een experiment met een huiswerkklas opgezet
zal worden. Het bestuur van de stichting wil duidelijke rapportage, die bruikbaar is voor eventuele invoering op andere scholen.
Fatos heeft zich bereid verklaard daaraan te voldoen. Met hem zijn de details besproken, die uitgewerkt moeten worden in het
plan, zoals de indicatie om kinderen in aanmerking te laten komen voor de huiswerkklas, de organisatie, de financiën en de
rapportage. Kozma Hakani wil echter toestemming vragen aan het Ministerie. Anastas Paparisto zal naar Tirana gaan.

