STICHTING DE MORGENSTER, JAARVERSLAG 2009-2010
Datum: 15/6/2010
IN NEDERLAND
Stichting De Morgenster is officieel op 1 juli 2009 opgericht en van start gegaan.
Gedurende de rest van 2009 is er vooral tijd besteed aan het ontwerpen, uitwerken en
perfectioneren van onze folders welke in 3 talen, Frans, Engels en Nederlands zijn
uitgegeven.
* Een algemene folder die de programma’s en doelstellingen van De Morgenster weergeven.
* De folder van het programma weeshuis “Orphélinat Etoile du Matin”
* De folders van en voor Burundi: Etoile de David, Temple Etoile du Matin, Weeshuis.
Het functioneren van de Stichting
Publiciteit
We hebben via verschillende kanalen de publiciteit opgezocht: middels het verspreiden van de
folders in eigen familie kring, via kennissen, kerkgenootschap etc.
Ook hebben we de journaliste Gerlinde Vliegenthart bereid gevonden om een artikel te
schrijven in het Noordwijks Weekblad welke op 8 januari 2010 verscheen.
Op zoek naar benefiet instellingen
We hebben informatie gezocht en gevonden over organisaties zoals stichtingen, die reeds over
ruime ervaring beschikken en onderzocht in hoeverre deze kennis voor ons van nut kan zijn.
Bezetting
Een organisatie kan niet functioneren zonder gemotiveerde medewerkers; tot dusverre werkt
De Morgenster nog uitsluitend met vrijwilligers
Vrijwilligers
Ten tijde van het schrijven van dit verslag werkt de stichting met drie vrijwilligers; zij houden
zich bezig met: het onderhouden van de website, secretariaat, evenementen, contacten,
projecten, vertalingen (Frans-Nederlands en vice versa) en algehele coördinatie en financiën.
We kennen twee categorieën: vaste en oproepbare vrijwilligers.
Ambassadeurs
Degenen die ons vertegenwoordigen waar ook ter wereld zij verblijven; zij helpen de
naamsbekendheid van onze stichting uit te dragen; ze behoren tot de categorie ondersteunende
leden; op dit moment hebben we 7 ambassadeurs.
Vacatures
We zoeken vrijwilligers:
-- een creatief ingestelde persoon die ideeën formuleert en uitwerkt om de organisatie verder
te verbeteren
--een persoon die plannen bedenkt voor acties om fondsen in te zamelen; iemand met
affiniteit in publiciteit c.q. marketing
--iemand met commerciële en economische ervaring die projecten kan formuleren en
verdedigen bij potentiële sponsors.
--een vertaler Frans – Nederlands
--iemand die het leuk vindt om deel te nemen aan evenementen

--juridische ervaring
Comité
Op dit moment bestaat het comité uit 5 personen, waarvan 3 met beslissingsbevoegdheid
en 2 adviseurs.
Ons doel is een comité van 5 tot 7 personen; welke 1 keer per kwartaal bijeen komt om
van gedachten te wisselen over verdere ontwikkeling en verbetering van onze stichting.
Rapportage en begroting
Een keer per jaar worden alle weldoeners/donoren uitgenodigd om kennis te nemen van de
financiële rapportage van de afgelopen periode en de begroting voor het komende jaar.
Het ligt in de bedoeling om deze telkens rond 1 juli te houden; de verjaardag van de
oprichting van onze stichting.
Doelstellingen/projecten
Wij vragen in eerste instantie aan het bestuur van de stichting Etoile de David in Burundi naar
hun noden.
Zij prepareren projecten in de Franse taal; vervolgens vertalen wij die in het Nederlands
alvorens ze voor te leggen aan potentiële sponsors.
Onze benadering is een persoonlijk gesprek met mogelijke sponsors teneinde een juist beeld
te krijgen over de beste wijze van indiening van een projectbeschrijving.
Sponsor kandidaten kunnen natuurlijk positief maar ook negatief reageren.
Parrainage of peetschap
Zoals vastgelegd in onze statuten, en vermeld in onze brochures, is de Stichting De
Morgenster opgericht met als primair doel het ondersteunen van de Burundese stichting
(association) Etoile de David.Wij werken nauw samen met het bestuur van Etoile de David en
hebben regelmatig overleg per e-mail of telefoon over alle zaken die van belang zijn.
Hierbij zij aangetekend dat de voorzitter/oprichtster van De Morgenster tevens een van de
oprichtsters was van Etoile de David in Burundi en benoemd is tot vertegenwoordigster in
Europa van de stichting Etoile de David.
De doelstellingen van Etoile de David in Burundi zijn dezelfde als die van stichting De
Morgenster.
Wij streven naar een perfecte samenwerking om de doelstellingen te realiseren.
Daartoe hebben wij een samenwerkingsovereenkomst getekend die, niet alleen ons verbindt,
maar die de wederzijdse verantwoordelijkheden en relaties duidelijk weergeeft.
Ik teken hierbij aan dat de Stichting De Morgenster volledige autonomie kent.
FINANCIËN
Inkomsten
In de periode 1 juli 2009 tot 15 juni 2010 hebben we totaal € 7.491,81 ontvangen, met
hiernavolgende hoofdlijnen:
--Instanties € 3.000,---Organisaties € 1.000,---Bedrijven € 450,---Particulieren € 2.221,81
--Acties € 820,-Uitgaven

Uitgaven over dezelfde periode in hoofdlijnen:
--overgemaakt naar Burundi € 6.007,50
--kosten van oprichting en bureaukosten € 737,10
--saldo in bank op 15 juni 2010 € 747,21
Betalingen naar Burundi
Sinds oktober 2009 betalen wij volledig de huur van het pand waarin het weeshuis
is gevestigd en dragen van tijd tot tijd ook bij aan de voedselvoorziening voor de kinderen en
begeleiders.
De voedselvoorziening is een maandelijks terugkerende zorg.
Ook dragen we bij aan de kosten van (openbaar) vervoer voor de directrice van het weeshuis;
zij werkt al vijf jaar belangeloos voor het weeshuis en doet regelmatig de boodschappen te
voet.
Ook hebben we enkele vrijwilligers kunnen motiveren met een kleine bijdrage.
Onze sponsors
Deze zijn onderverdeeld in verschillende categorieën:
--reguliere donateurs: leden, leden die een kind op afstand “adopteren” en maandelijks
een bijdrage overmaken; sympathisanten, bedrijven
--eenmalige donateurs: stichtingen, organisaties, particulieren, bedrijven.
Een overzicht van enkele sponsors
--Gemeente Noordwijk (besteed aan schooluniformen en lesmateriaal)
--Maria Strootfonds (trommels gekocht voor trommelaars)
--Vinx Virtual (besteed aan Kerstfeest)
--Marwin International BV (besteed aan huur, gift keyboard voor kerk, transport goederen)
--KCI Publishing BV ( gift van 10 gebruikte computers met nieuwe LCD schermen)
--Kerkgroep De Stek (muziekinstrumenten voor de kerk Etoile du Matin)
--familie en particulieren (bijdrage aan huur en andere noden
Evenementen en acties
--Een weldoener heeft de cadeau suggestie (enveloppe) ter gelegenheid van zijn
80 ste verjaardag volledig gegund aan de weeskinderen van Etoile de David;
Het ontvangen bedrag wordt besteed aan het luchttransport van de 10 computers
met accessoires, verpakt samen met een grote hoeveelheid gebruikte kleding.
De goederen zijn inmiddels in Burundi ontvangen en, gezien het statuut van
Etoile de David, zonder invoerrechten of BTW uit de douane gehaald.
Giften
Deze kennen ook weer verscheidene categorieën in materieel, financieel en kennisoverdracht
Materieel
--de 10 computers via een Burundees die onze ambassadeur is geweest voor deze actie
--kleding, schoeisel, speelgoed, voetballen, poppen.
Financieel
--vaste bijdragen van leden, adoptieleden
--regelmatige bijdragen van particulieren; er is een groep die maandelijks een bijdrage
levert voor de doelen van de stichting
--éénmalige bijdragen
Kennisoverdracht
--vrijwilligers die in hun vrije tijd aandacht besteden aan de stichting en hun kennis en

ervaring delen.
Verzending van giften en bijdragen naar Burundi
Gedurende het eerste jaar zijn alle goederen per luchtvracht verzonden; dat is duur maar
het kan moeilijk anders daar Burundi volledig ingesloten ligt in Centraal Afrika.
Van tijd tot tijd hebben sponsors ook geaccepteerd om goederen mee te zenden met hun eigen
zendingen.
Wij willen hier onze grote dank uitspreken aan alle donateurs en ambassadeurs die ons in het
eerste jaar hebben ondersteund. Zoals u weet is alle begin moeilijk.
Echter dankzij hen en u zijn de eerste stenen gelegd voor de fundering van onze stichting.
Dat de Heer u mag zegenen daarvoor.
IN BURUNDI
Zoals vermeld in de brochures zijn de activiteiten van stichting Etoile de David in Burundi
begonnen in 2001 en vervolgens formeel en statutair geregistreerd in 2005.
Historische details en doelstellingen vindt u in de brochures
Het opvangcentrum en weeshuis
Het opvangcentrum heeft de deuren geopend in december 2006 in de wijk Cibitoke.
Er zijn 25 kinderen tussen 3 en 20 jaar oud; 5 meisjes en 20 jongens.
Het centrum heeft tot doel om weeskinderen en straatkinderen op te vangen en te werken aan
beroepsopleidingen

Kantoor
De stichting (association) Etoile de David beschikt over een eenvoudig kantoor aanpalend aan
het woonhuis van een van de oprichtsters; de inrichting bestaat uit twee tafels, zes stoelen en
twee kasten.
Personeel en vrijwilligers
Er zijn in totaal drie betaalde personeelsleden betrokken bij het weeshuis.
Het is niet altijd eenvoudig om aan het eind van de maand de salarissen te betalen, het
personeel weet dat en accepteert de vertragingen.
De vrijwilligers zijn er twee: de directrice en een opleider.
De directrice werkt al vijf jaar zonder enig salaris; de opleider één jaar.
We hebben al twee keer van opleider moeten wisselen vanwege gebrek aan motivatie.
De leiding van de stichting heeft recentelijk een schriftelijke overeenkomst opgesteld waarin
is vastgelegd om e vrijwilligers een vergoeding te gaan verstrekken zodra er middelen zijn.
PROJECTEN
De noden zijn enorm: middelen zijn nodig om te leven, te eten, kleding te hebben, scholing,
medische verzorging, kortom alles wat een primaire levensbehoefte vormt.
In dat licht denken we aan projecten die inkomsten kunnen genereren waardoor de organisatie
minder afhankelijk of zelfs onafhankelijk wordt.
Projecten op korte termijn
Hier wordt gedacht aan een centraal te plaatsen graanmolen, waarin maniok, sorgum en
andere granen tot meel worden verwerkt.
Maar ook wordt gedacht aan een rijst dorsmachine, een eenvoudig zeepfabriekje, een
bakkerij, een internetcafé, naai atelier, kapsalon, fietstaxis enz enz.

Verder ook kleine projecten zoals het opleiden van trommelaars en traditionele dansers
danseressen, die animeren bij bruiloften en andere evenementen.
Het maken van samboussas, oliebollen etc
Alles in de hoop zelfredzaamheid en integratie in de samenleving te bereiken.
Projecten op midden en lange termijn
Aankoop van een terrein waarop een weeshuis kan worden gebouwd, gevolgd door een kleine
kerk is een van de grootste wensen; het niet meer afhankelijk zijn van huurlasten en daarmee
ook besparen op de vervoerskosten.
We denken zelfs verder aan een speciale school met begeleidingsfaciliteiten van autistische
kinderen en kinderen met trauma’s.
De huidige afstand tussen kantoor en weeshuis is meer dan 10 kilometer.
De directrice gaat daags op en neer: vaak te voet en anders met een mini bus.
Daarom denken we aan een goede, gebruikte, auto die ook gebruikt kan worden voor de
inkoop voor het weeshuis en de directrice verder kan ontlasten.
Maar het terrein is van primair belang: kantoor en weeshuis worden bij elkaar gevoegd op
dezelfde grond; kortom met een terrein kunnen we veel van onze doelstellingen en projecten
realiseren.
Festiviteiten
De Burundees houdt wel van een feestje, zingen dansen en voordracht.
Bij de meeste gelegenheden is er wel iets van animatie.
Het idee is bij ons gevormd om trommels te kopen en onze weeskinderen te leren trommelen
en dus echte “tambourinaires” worden.
Dat zal zeker bijdragen aan een sociale reïntegratie, daarnaast bevordert het de
zelfredzaamheid, iets verdienen en met een positievere kijk door het leven gaan.
Kleine projecten die door ons zijn gerealiseerd
--aankoop van de trommels
--schoolgeld 2009 en 2010 is betaald
--kleding
--beddengoed, lakens
--huur van het weeshuis
--Internet café ( voor 50 % gerealiseerd)
--ondersteuning van een croissade op 15 april 2010, de verjaardag van Etoile de David
--training van trommelaars, voor 50 % gerealiseerd
--verschillende muziekinstrumenten voor de kerk
Kleine projecten die door Burundezen en bezoekers zijn gerealiseerd
--aanschaf van 12 matrassen, er moeten er nog 13 bijkomen
--bijdrage in aankoop van levensmiddelen
--betaling van medische verzorging, vervoer, elektriciteit, water, schoonmaken,
kortom voorzien in dagelijkse noden (ten dele)
Projecten gerealiseerd door de stichting Etoile de David
Oprichting en inrichting van een kerkgemeenschap waarbij de weeskinderen begeleiding
krijgen in een spirituele en psychologische ontwikkeling en opnieuw bijdragen aan een
sociale integratie.
De kerkgenootschap heeft andere doelen dan anderen; een kerk die zoekt hoe kinderen te
begeleiden die losgeslagen waren, straatkinderen, hoe ze bij elkaar te brengen.

Hoe hen hoop te bieden middels het woord van God en ze helpen hun moeilijkheden te
overwinnen en slechte gewoontes af te leren zodat ze niet vervallen in straatroverij en
onvrijwillige prostitutie veroorzaakt door een tekort aan sociale en materiele aandacht.
Deze kerk probeert hen hoop te geven om de zin van het leven te onderkennen, en zichzelf
niet beschouwen als verlorenen en verstotene, maar begrijpen dat er nog een uitweg is.
Zij worden begeleid in koorzang, dans en muziek maken.
Kerstbijeenkomst.
--Een Rwandese zangeres, genaamd Rose, is naar Burundi gekomen om een concert te geven
met het doel fondsen te verzamelen voor de weeskinderen.
De voorzitter van Etoile de David, mevrouw Figène Nsengiyumva was belast met de
organisatie en het houden van een bijbelconferentie.
Ze hebben daarmee de voedselvoorziening voor de gehele maand bijeengebracht.
--Regelmatige opvang en ontvangst van bezoekers
--Het opleiden van weeskinderen tot dienaar van God (voor hen die dat willen)
--maandelijkse bijdrage van de leden/oprichtsters (betaling huur kerk)
--het bijhouden van de organisatie na de stichting, administratie boekhouding, logistiek
--organisatie van de kerk
--het begeleiden van de weeskinderen en hun de nodige dagelijkse aandacht en affectie geven
--het luisteren naar de kinderen en samen aan oplossingen werken voor hun problemen
--de kinderen helpen om hun vaak grimmige verleden te vergeten
--de dagelijkse gang van zaken in weeshuis en kerk begeleiden
--organiseren van de jaarlijkse conferentie op 15 april; daarbij brengt de stichting verslag
uit van de financiën van het afgelopen jaar en de begroting
--betaling van feestmaaltijden met Kerst en Pasen
--familie uitstapjes regelen voor de wezen, andere weeskinderen bezoeken in familieverband
Nog te realiseren projecten
--een televisie apparaat
--video/dvd
--enkele draagbare radio’s
--13 matrassen
--kleding voor de trommelaars
--printer-scanner-kopieermachine
--internet abonnement
--vervoer
--voedsel voorziening, medische verzorging, schoolgeld 2010-2011
--uniform voor koorgroep zowel volwassenen als kinderen
--muziekinstrumenten, gitaar, versterker, luidsprekers
Onderscheid maken
We hechten eraan u te verzoeken een duidelijk onderscheid te willen maken tussen de
stichting Etoile de David en de programma’s van Etoile du Matin
Al vaker merken we enige confusie hierover.
Een gebedsgroep van 7 vrouwen hebben een op christelijke voet gebaseerde stichting
opgericht met de naam Etoile de David
Daaruit zijn ontsproten de ideeën voor de programma’s van Etoile du Matin
---onderdeel weeshuis Etoile du Matin
---onderdeel kerk, de Temptel van Etoile du Matin
Alle programma’s zijn ondergebracht in Etoile du Mtin

De programma’s/projecten kunnen echter hun eigen namen kiezen.
Conclusie
Wij realiseren ons dat onze doelstellingen zeer breed zijn.
Het programma is groot.
Als we zien welke doelstellingen reeds behaald zijn in het enkele jaar dat achter ons ligt,
Dan zijn we vol goede moed voor de toekomst om met uw hulp de lange weg te bewandelen
met veel toewijding en geduld..
Dank
Wij zeggen uw onze oprechte dank toe voor uw steun in het afgelopen jaar, uw bent als een
edelsteen door ons te helpen met de basis.
Wij moedigen u aan om samen met ons verder te gaan op de nog zéér lange weg waarvoor we
Gods zegen vragen.
Stichting De Morgenster
Béatrice Aartman-Rurakubagura

