STICHTING De MORGENSTER
Toekomst Visie

Voor de Kinderen
 Aanpak van een begeleiding naar ‘’roots’’ onderzoek zodanig dat daadwerkelijke
familiebanden kunnen ontstaan
 Scholing verder bevorderen
 Aanpak van hulpverlening aan oudere kinderen nader uitbouwen door de hulpvragers in het
proces naar zelfstandigheid/zelfredzaamheid actief te ondersteunen
 Commissie ter plekke benoemen met hart voor kindertraining voor werken aan de toekomst.

Samenwerking
 De lokale organisatie van Etoile de David dient nader gestructureerd te worden met een
hoger niveau van professionele werkwijze ; donoren vereisen dit.
 De samenwerkingsovereenkomst met l’Etoile de David in Burundi dient, in het licht van
bovenstaand, verder te worden geactualiseerd.

Stichting De Morgenster
 Mogelijkheid onderzoeken om ook hulp te bieden aan andere behoeftigen naast die van ons
weeshuis
 Scholing/opleiding blijft daarbij de primaire doelstelling
 Bijdragen aan de ontwikkeling van vrouwen middels landbouw ontwikkeling maar ook leren
dingen zelf te maken, bijvoorbeeld naaiwerk of artisanale producten, alles wat bijdraagt aan
de lotsverbetering van de Burundische vrouw in rurale milieus.
 Cursussen/workshops organiseren in Burundi die de efficiëntie van werkwijze in kleinschalige
projecten bevordert.
 Dit alles geheel in lijn met de wensen ter zake van potentiële donoren.

Bezoek aan Burundi
Wij zijn van mening dat het tijd wordt om naar Burundi te gaan en daar ter plekke te beoordelen
hoe het gaat met onze projecten ; maar vooral ook onze partners ondersteunen door het delen van
de ervaringen die we hebben opgedaan tijdens workshops/trainingen hier in Nederland.
Eén van de reisgenoten is bekend met scouting ; zij is zeer enthousiast om bij te dragen aan de
vorming van de jongelui in onze groep.
René, een jongeman uit Burundi heeft ooit geprobeerd een verblijfsvergunning in Nederland te
krijgen; helaas voor hem is dat niet gelukt en is hij teruggekeerd naar zijn geboorteland.
Hij werkt nu bij ons in het Internetcafé waar hij de dagelijkse leiding heeft. Daarnaast is hij een van
de begeleiders van de jeugd binnen de onze kerkgemeenschap.
Het contact met hem werd gelegd door de derde reisgenote, die René kent vanuit het AZC in Katwijk
en de kerkgemeente. Haar jarenlange ervaring in Afrika (Zimbabwe), met echtgenoot en kinderen, zal
ongetwijfeld van zéér veel nut zijn en ons steunen in deze missie.

