Wat is er gebeurd in 2015
Burundi (actualiteit)
U zult ongetwijfeld vernomen hebben dat er een politieke crisis is in Burundi die de
gemoederen bezighoudt. Echter het leven gaat door!
De weeskinderen en alleenstaande vrouwen die wij ondersteunen zijn gelukkig allemaal in
leven en gaan door met studeren en werken, dit ondanks de soms precaire veiligheidssituaties
waarmee men wordt geconfronteerd.
Aangaande het weeshuis: in samenspraak met de leiding ter plekke hebben we besloten om de
kinderen onder te brengen in gastgezinnen die zorgen voor affectie maar ook veiligheid
bieden. Aldus hebben we begin april 2015 het weeshuis kunnen sluiten en zaken afwikkelen,
net vóór de ongeregeldheden begonnen die grote onrust hebben veroorzaakt.
Op dit moment zijn alle kinderen ondergebracht in gastgezinnen; het blijkt dat het ze goed
doet, vooral in sociale zin maar ze ook een veilig gevoel geven.
Gastouders
Wij zijn met de ouders in de gastgezinnen overeengekomen dat wij de ondersteuning van de
bij hen ondergebrachte kinderen zullen voortzetten; dat houdt in dat wij de financiële
bijdragen beschikbaar stellen voor de maaltijden, kleding, scholing, medicijnen en overige
dagelijkse behoeften.
Tot op heden zijn de berichten alleen maar positief; een bemoedigend resultaat.
Jongelui die aan een universiteit willen gaan studeren, stimuleren we om op kamers te gaan
wonen samen met collega studenten; dit bespoedigt de weg naar onafhankelijkheid.
Ook hier blijven wij de jongelui volgen en onderhouden tot aan de dag dat ze werk vinden.
Projecten 2015
Rijstproject
In de loop van 2015 hebben we een rijstbouw project gerealiseerd voor, en samen met,
alleenstaande moeders maar ook oudere weeskinderen die de capaciteit toonden zich hierin te
integreren. Dit project kent een breed succes, zowel hier in Nederland als in Burundi.
De vrouwen zijn nu in staat om hun kinderen goed te eten te geven, naar school te doen gaan
en zorgen voor overige primaire noden; zij hebben werk gevonden én inkomsten.
Wij zijn alle welwillende donoren, die hebben bijgedragen aan dit project, zeer erkentelijk.
In Burundi
We hebben véél waardering voor het team dat lokaal in Burundi leiding heeft gegeven aan het
rijstproject, ondanks soms kritische veiligheidsproblemen juist in de periode van het oogsten
heeft iedereen gedaan wat hij/zij kon om de oogst binnen te halen en te bewerken.
Dit geeft ons het vertrouwen om de samenwerking met onze partner voort te zetten.
Ongeacht welk project: er is géén kans van slagen als de lokale partners zich niet met volle
overtuiging inzetten.
In Nederland, Morgenster:

Eén van onze bestuursleden is actief in Burundi als consultant voor verschillende organisaties.
Hij reist er regelmatig naartoe en maakt gebruik van de aanwezigheid om ook onze projecten
te bezoeken en te evalueren.
Zo zijn we goed geïnformeerd over de gang van zaken; daarnaast is er intensief contact per
e-mail, Skype en sociale media waardoor we kunnen uitwisselen en meedenken met onze
partners én betrokkenen waaronder de oudere weeskinderen.
Educatie
Sinds 2009 hebben we bevredigende resultaten geboekt; sommige studenten hebben hun
diploma’s behaald en zijn de weg naar een onafhankelijke toekomst ingegaan.
Hier een overzicht van een aantal oriëntaties:
- ICT ’er niveau MBO
- Handelaar/koopman
- Naaister
- Juridisch assistente MBO
- Automonteur VMBO
- Autotechnicus VMBO
- Elektricien VMBO
- Buschauffeur
- ICT ’er niveau universiteit
- Lerares basisonderwijs
- ICT ’er niveau HBO-universiteit
Voor de komende studiejaren verwachten we dat 2 andere jongelui hun diploma’s ICT MBO
zullen behalen, te volgen door 1 MBO ’er bouwkunde en een aantal in andere richtingen.

Voor nadere, gedetailleerde informatie, verwijzen we naar toelichting 2015 in
de rubriek Jaarverslag

