STICHTING De MORGENSTER
ONTVANGSTEN

Wat we mochten ontvangen in 2013
1.

Giften en donaties
Deelname aan evenementen, het organiseren van acties en uitdelen van onze folders
hebben wederom geleid tot het verder uitdragen van onze naamsbekendheid en
onze doelstellingen. De positieve effecten van deze acties, onze presentaties en
rapportages hebben geleid tot een verdere groei van donoren zowel in aantal als in
bijdragen.

2.

Maandelijkse bijdragen
We hebben besloten om de maandelijkse bijdragen en overmakingen voor kind
adoptie samen te voegen.

3.

Periodiek bijdragen
Sponsors die 2 à 3 keer per jaar bedragen overmaken ter ondersteuning van de
weeskinderen.

4.

Schoolsubisidies
Een instelling, een Foundation, heeft studiebeurzen goedgekeurd voor een aantal
van onze jongelui, gedurende drie jaar; dit project loopt in 2014 ten einde.
Wij hopen op een voortzetting en ook andere partijen te interesseren.

5. Evenementen en acties
Zoals hierboven beschreven wederom succesvol dank zij de vrijwilligers

STICHTING De MORGENSTER
UITGAVEN
Wat hebben we in 2013 gerealiseerd:
1. Voor de bewoners van het weeshuis:
-

Huishuur (volledig),
Zoeken naar een opvanghuis, ofwel gezinshuis
Familie leden van de wezen benaderen die kan ze accepteren om te logeren.
Proberen contact te krijgen met deze familie voor verblijf tijdens vakanties.
Bijdrage aan de kosten van levensonderhoud van de kinderen, het andere deel van
deze lasten werd lokaal betaald.
Betaling van schoolkosten (schoolgeld, lesmateriaal, uniformen, vervoer)
Stimuleren om zelf naar de markt te gaan om kleren te kopen en leren omgaan met
geld.

2. Scholing, onderwijs
a). Speciaal onderwijs
Tijdens ons bezoek aan Burundi hebben we het idee opgevat om hulp te bieden voor
onderwijs aan kinderen met een handicap. We zijn begonnen met Chanella, een
meisje die doofstom was. Niet alleen hebben we een opleidingsinstituut gevonden
met internaat en bieden we medische verzorging voor de infecties aan de oren.
Wij hopen dit programma in de toekomst verder te kunnen uitbreiden.
b). Vakopleiding bieden aan jongelui met een lage IQ.
(Basis opleiding van 1-2 jaar)
In ons huis is een jongen van 14 jaar, genaamd Chadrak, hij heeft nu het niveau van
groep 3-4 basis onderwijs. We verzorgen een stage in een garage zodat hij leert z’n
handen te gebruiken.
c). Onderwijs algemeen
In het verslagjaar hebben we een totaal van 25 kinderen en jongelui ondersteund;
enkele voorbeelden:

-

Eén voltooit een opleiding tot automonteur en hoopt in 2014 zijn rijbewijs te halen.
Eén die in 2015 zijn universitaire studie hoopt af te ronden.
Drie die hun middelbare school ( 4 jaar) hebben afgerond en aan een
beroepsopleiding in ICT zij begonnen(3-4 jaar)
De anderen volgen basisonderwijs en voortgezet middelbare opleidingen.

STICHTING De MORGENSTER
UITGAVEN-VERVOLG
3. Projecten
We hebben een terrein aangekocht, geschikt voor landbouw, kleinschalige veeteelt
en, mogelijk in de toekomst, de plek voor een eigen gezinshuis.
De overschrijving van het eigendomsbewijs is in de gang gezet maar de procedures
zijn omvangrijk en langzaam.
In het geval dat er meer fondsen zijn ontvangen dan voor een bepaald project nodig
was dan wordt het overschot besteed aan een ander door ons gesteund project,
hierbij rekening houdend met de wensen van de sponsor.
4. Overige kosten
Deze betreffen de administratie, kantoormiddelen, bankkosten en uitgaven gedaan
in het kader van evenementen en acties.
De kosten liggen geheel in lijn t.o.v. voorgaande jaren.
5. Balans en resultaten
Een overzicht treft u bijgaand.

OVERIGE TOELICHTINGEN
Bezoek aan Burundi
Een delegatie van bestuur en vrijwilligers heeft in de zomer 2013 een bezoek
gebracht aan Burundi.
Voor een verslag van deze reis verwijzen we naar onze website onder ‘’ nieuwsbrief’’
Partners
We hebben besloten om met een Burundische stichting, genaamd ISAL te gaan
samenwerken en ons ter plaatse te vertegenwoordigen; samenwerkingsverbanden
met andere organisaties, stichtingen gaan onverlet verder maar met ISAL als eerste
aanspreekpunt.
De intellectuele capaciteit en ervaring in bedrijfsbeheer vormen een
doorslaggevende factor in onze keuze voor ISAL.

STICHTING De MORGENSTER
TOEKOMST 2014

Wij verwachten in 2014 de samenwerking op te starten met ISAL in hun projecten.
Zij hebben ons een plan gepresenteerd voor een rijstbouw project hetgeen we nader
zullen bestuderen alvorens dit wordt voorgelegd aan potentiële sponsors.
Het programma onderwijs, zoals eerder beschreven, zal worden uitgebreid, we
denken hierbij aan jongelui uit de provincie Cankuzo, een van de armste provincies in
Burundi, ver van de hoofdstad Bujumbura.
Met name beroepsgerichte opleidingen zijn daar nauwelijks beschikbaar.
We willen de opvang en begeleiding omzetten van het traditionele weeshuis naar
opvanghuizen met een gezin waar kinderen met liefde worden opgenomen.
Wij zullen deze families ondersteunen en zorgen voor schoolgeld, kleding, voeding
etc.
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