Stichting de Morgenster
Toelichting op financieel verslag 2010.
Liquiditeits bewegingen (bank)
1- Saldo 31-12-2009

€

2. Ontvangen vordering 2009

€ 1.000,--

3. Ontvangsten 2010

€ 10.022,81

4. Uitgaven 2010

-/-

703,50

€ 11.327, 72

5. Aflossing schuld 2009 -/-

€

187,35

6. Saldo 31-12-2010

€

211,34

Ontvangsten per categorie
De ontvangen bedragen zijn als volgt gerubriceerd :
1- Maandelijkse bijdragen

€ 1.000,--

2- Adoptie bijdragen

€

3- Project fondsen

€ 2.500,--

4- Donaties en giften

€ 5.912,--

5- Evenementen

€

6- Gift geboekt in 2009

€ 1.000,--

Totaal ontvangsten

310,--

300,--

€ 11.022,81

UITGAVEN
Bovengenoemde middelen zijn als volgt besteed:
1- Voor het weeshuis :

€ 7.333,--

2- Voor de kerk:

€

3. Projectfondsen

€ 2.500,--

805,40

4. Administratie en kantoor kosten €

505,14

5. Kosten inzake evenementen

€

184,18

Totaal uitgaven

€ 11.327,72

De overmakingen voor het weeshuis zijn besteed aan huur pand, voeding, kleding en
schoolgeld
Voor de kerk zijn er muziekinstrumenten aangeschaft welke gratis werden getransporteerd;
zij dragen bij aan de ontwikkeling van de wezen, zijn een uitdaging voor hun talenten en
bevordert sociale reïntegratie.
Ook werd hier het transport betaald van een tiental computers, gedoneerd door een bedrijf
uit Zutphen.
Vervolgens is er het project Internetcafé, waarvoor verschillende bijdragen werden
ontvangen, zowel in natura als middels overmakingen.
Gesteund door organisaties die zich bezig houden met de promotie van ontwikkeling in
derde wereld landen,hopen we dit project per eind 2011 te realiseren.
Tenslotte zijn er bank,kantoor en overige administratie kosten hier in Nederland.
Interne organisatie
Het comité bestaat op dit moment uit vijf leden ; wij hopen dit te kunnen uitbreiden naar 7
leden want met het succes nemen de werkzaamheden alleen maar toe
Formeel houden we elk kwartaal een bijeenkomst, maar tussentijds communiceren we met
elkaar waar nodig ; van de bijeenkomsten telkens een verslag gemaakt.
Eén keer per jaar organiseren we een bijeenkomst waar alle weldoeners worden uitgenodigd
als gebaar van dank. Daarbij wordt ook verslag gedaan van de activiteiten van het afgelopen
jaar en de plannen voor de toekomst.
Wij werken ook met personen die onze Stichting vertegenwoordigen: dat zijn er 3 op dit
moment in verschillende plaatsen, Noordwijkhout, Utrecht en Zutphen; wij willen dit
netwerk verder uitbouwen.
Daarnaast krijgen we ook steun van vrijwilligers : een vertaler Frans-Nederlands en een
redacteur.

Contact met Burundi
Wij werken samen met de Stichting Etoile de David in Bujumbura, Burundi ; zij hebben 2
programmas :
1. Programma Weeshuis Etoile du Matin
2. Programma kerk Temple Etoile du Matin.
E ris veelvuldig contact met hen temeer daar de voorzitter van Stichting De Morgenster een
mede oprichter en mede bestuurslid is van Etoile de David in Burundi.
Het bestuur van Etoile de David wordt gevormd door de medeoprichters van deze stichting .
Het zijn 5 vrouwen ; zij komen 3 keer per week bijeen want e ris veel werk te doen.

Resultaat
a. In Burundi
Dit is het eerste jaar dat twee jongens uit het weeshuis hun weg naar een toekomst hebben
geplaveid. Eén van hen, Fabrice Munezero heeft zijn diploma behaald en is werkzaam in een internet
café. Hij is verhuist en woont bij één van zijn vrienden. De ander, Eric Itangishaka, heeft werk
gevonden als auto/motor monteur in de, in Bujumbura zéér bekende Yamaha garage. Ook hij is
verhuist en heeft zijn weg gevonden.
Beide jongens 2 blijven in contact met hun “moeder” dominee Figene Nsengiyumva, die het
weeshuis bestiert. De jongens blijven ook actief in de kerk waar Eric guitaar speelt.

b. In Nederland
Wij kennen dit jaar een zéér belangijke uitbreiding van deelnemers aan onze programmas. Het
voorgaande jaar was immers ons eerste jaar, met nog veel onzekerheid en vraagtekens.
Wij kunnen inmiddels rekenen op vaste, maandelijkse bijdragen van 12 leden en daarnaast 2 leden
die een kind op afstand hebben geadopteerd.
Daarnaast waren er éénmalige bijdragen van 10 particulieren.
De naamsbekendheid van onze Stichting groeit gestadig en we worden steeds meer erkend door
organisaties, instanties, bedrijven en privé personen die onze doelstellingen ondersteunen.
Wij hopen, met vertrouwen, dat deze groei zich voortzet.
Er zijn ook personen die zich als vrijwilliger beschikbaar willen stellen ; aan ons nu de zet om de
prioriteiten en taakverdelingen te formuleren ; zie ook het hoofdstuk Organisatie.

PROJECTEN IN DE ACTUALITEIT
a.

Onderwijs project , Internetcafé.

Gedurende 2011, willen we fondsen werven welke ons in staat zullen stellen om een
Internetcafé op te starten voor het weeshuis Etoile du Matin in Burundi.
Dit project wordt reeds ondersteund door de bekende, Nederlandse organisatie Wilde
Ganzen .Wij hopen van harte dit project te kunnen realiseren want de kosten van cursussen
informatica en computergebruik elders voor zoveel kinderen zouden vele malen duurder zijn
dan wanneer we dit zelf opzetten. Bovendien beschikken we reeds over computers en
andere relevante materialen. De oogmerken van dit project zijn : educatief, verbreding van
de horizon én inkomsten generen én de kans vergroten om passend werk te vinden. Dit
alles in het kader om de kinderen bezig te houden en terugkeer naar de straat te vermijden.
Wij doen hierbij een beroep op weldoeners die ons in staat kunnen stellen om dit project te
realiseren.

b. Zeepmakerij project.
Wij hebben een groot deel van de fondsen voor dit project ontvangen en overgemaakt naar
Burundi. Machines en andere gebruiksgoederen zijn aangeschaft en worden geassembleerd;
de behuizing is gereed en het wachten is nu op de electrische aansluiting van voldoende
vermogen.
Zonder tegenspoed hopen we in april te kunnen gaan proefdraaien, waarna het project
wordt gestart.
Wij zijn bijzonder veel dank verschuldigd aan de weldoener, en respecteren diens verzoek
om de naam niet bekend te maken

c. Project schoolgeld 2011.

Wij danken de Gemeente Noordwijk die ons wederom een bijdrage heeft gegeven voor de
betalingen van het schoolgeld voor de bewoners van het weeshuis.

Ook zeggen wij dank aan diverse sponsors waaronder :
-

Unicef du Burundi

-

Dirx drogisterijen

-

Marwin – International BV

-

KCI BV

-

VINX VIRTUAL BV

-

Zutphense Hand

-

Bijdragen en giften van particulieren

-

Maandelijkse bijdragen van leden en particulieren.

-

De adoptie families

Dank- en slotwoord
Wij hechten eraan om eenieder te bedanken die heeft bijgedragen aan ons programma tot
het redden van het leven van deze weeskinderen en ook diegenen die hen werk en inkomen
hebben gegeven in Burundi.
U allen, die van dichtbij of ver weg bijdragen aan de realisering van ons programma, ijn we
zéér erkentelijk want zonder u zou ons werk géén kans van slagen hebben.
Dank ook aan de leden van het comité, de vrijwilligers en vertegenwoordigers die zich met
hart en ziel inzetten om onze doelstellingen te realiseren.
Wij hopen u, met dit schrijven, alle informatie te hebben gegevens over ons functioneren.
Mocht u alsnog vragen hebben aarzel dan niet een berichtje te sturen naar
info@stichtingdemorgenster.nl , of onze website www.stichtingdemorgenster.nl, te
bezoeken.
.

