STICHTING De MORGENSTER
ONTVANGSTEN
Wat we mochten ontvangen in 2014
1.

Giften et donaties
Dit jaar zijn er nog meer acties gehouden dan in voorgaande jaren. De resultaten dit
jaar zijn aanzienlijk toegenomen zoals u kunt zien in het financieel verslag.
De introductie van het rijstproject werd van vele kanten gewaardeerd en heeft de
bijdragen verder doen groeien.

2.

Maandelijkse bijdragen
Deze rubriek vertoont weinig groei; er wordt meer en meer aan eenmalige giften
ontvangen.
Van belang is echter dat we in staat zijn om de doelstellingen van onze programma´s
te realiseren.

3.

Periodieke bijdragen
Sponsors die minimaal 1 keer per jaar bedragen overmaken ter ondersteuning van de
weeskinderen.

4.

Onderwijs programma
Dit thema trekt veel belangstelling; de toename van ontvangen middelen heeft ons in
staat gesteld om de ondersteuning van het aantal kinderen te doen groeien van 25
naar 41.
Wij zoeken hier naar sponsors die voor een periode van 4 jaar een gegeven aantal
kinderen ten laste wil nemen. Waarom 4 jaar? Elke vervolgopleiding na
basisonderwijs in Burundi, kent een cyclus van 4 jaar.
Wij kijken vol verwachting uit naar medio 2015 ; één van onze jongeren hoopt zijn
graad te behalen in ICT aan een universitair instituut. Als hij slaagt, zullen wij een
laptop aan hem cadeau doen die van groot nut kan zijn op weg naar een zelfstandige
toekomst.
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Wat hebben we in 2014 gerealiseerd:
1. Voor de bewoners van het weeshuis:
-

Huishuur (volledig),
Het vinden van opvanghuis, ofwel gezinshuis
Zoeken naar familie leden van de wezen die kan ze accepteren om te logeren c.q.
wonen.
Bijdrage aan de kosten van levensonderhoud van de kinderen, het andere deel van
deze lasten werden lokaal betaald.
Betaling van schoolbenodigdheden (schoolgeld, uniformen, vervoer, eten, medicijn)
Kleding kopen door allen die naar de markt gaan en zelf kiezen, om te leren om te
gaan met geld.
2 van onze wezen, 24 jaar oud, hebben uiteindelijk geaccepteerd een eigen
onderkomen te zoeken en in de avonden ná school een baantje te zoeken om een
boterham te verdienen. In het begin waren ze géén voorstander en prefereerden in
ons opvanghuis te blijven; met de nodige coaching zijn de plannen doorgezet met als
resultaat dat iedereen zéér tevreden is.
Ons doel voor 2015 is dat wij alle kinderen in gastgezinnen kunnen plaatsen terwijl
we hen onverkort blijven ondersteunen en volgen.
Als we daarin slagen dan verwachten wij te kunnen stoppen met het traditionele
weeshuis.
2. Onderwijs programma

a. speciaal onderwijs (doven en blinden)

We hebben nieuwe kandidaten aan onze lijst toegevoegd voor begeleiding middels
speciaal onderwijs.
Gedurende 2015 zullen we hen gedeeltelijk kunnen ondersteunen, afhankelijk van de
beschikbare middelen; enkele kinderen nemen wij volledig ten laste.
Er is veel extra aandacht nodig zoals begeleiding van en naar school; daarnaast
komen de kinderen vaak uit ver gelegen streken, reden waarom we opvanghuizen
zoeken of een internaat.
Maar aan het eind van elk trimester dienen zij terug te gaan naar hun
geboorteplaats; de reiskosten én de begeleiding vormen extra lasten die de ouders
vaak niet kunnen opbrengen. Het gevolg is dat deze kinderen thuis worden gelaten
en géén onderwijs krijgen; onze doelstelling is om juist wel te mogelijkheid te bieden
voor scholing.
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b. Voortgezet onderwijs en beroepsopleiding
Deze vormen een belangrijk deel van ons adagium: op weg naar een toekomst middels
zelfredzaamheid.

c. Onderwijs algemeen
Het totaal aantal jongeren die we ondersteunen is toegenomen van 25 naar 41;
voor de komende 3 tot 4 jaar willen we ons concentreren op dit aantal om kwaliteit
te behalen en behouden.
Schoolverlaters zullen echter ruimte maken voor nieuwe kandidaten.
d. Programma Cankuzo
De naam is ontleend aan de provincie Cankuzo in het oosten van Burundi.
We hebben gastgezinnen bereid gevonden om jongeren uit deze streek op te nemen
om beroepsopleidingen te volgen in de hoofdstad Bujumbura. In Cankuzo zijn er
nauwelijks middelbare scholen en al helemaal géén vakopleiding.
We ondersteunen 8 jongelui in dit programma: voorzien in schoolgeld, leermiddelen
en dagelijkse noden in het gastgezin.
Ook dit programma kent cycli van telkens 4 jaar.
Momenteel hebben we twee families bereid gevonden om als gastouders te op te
treden.
3. Projecten
a. Rijstproject
In 2014 hebben we gezamenlijk besloten om het door ISAL Burundi ingediende
projectvoorstel van rijstbouw te accepteren op de primaire doelstelling van steun aan
alleenstaande vrouwen en oudere weeskinderen die graag willen werken.
In augustus 2014 zijn we begonnen met fondswerving daarbij initieel begeleid door
een gespecialiseerd bureau.
Gezien de omvang en aantal toezeggingen van donoren hebben we een eerste
deelbetaling kunnen doen om het project op te starten.
Op basis van gemeten resultaten in de voortschrijding van het project zullen telkens
nieuwe deelbetalingen worden overgemaakt.
Een van onze bestuursleden, die voor andere werkzaamheden in Burundi is geweest,
heeft de velden bezocht en de doelgroep aan het werk gezien.
De eerste oogst wordt verwacht in mei 2015 en de tweede in juni 2015.
Opgemerkt zij hierbij dat eventuele overschotten van fondsen kunnen worden
aangewend voor uitbreiding van het project danwel toevoeging aan een ander
project in ons programma.
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4. Overige kosten:
De gebruikelijke kantoorkosten zijn hier ondergebracht zoals porti, communicatie
en overige.
Uitgaven in het kader presentaties en aanwezigheid in marktkramen waar promotie
materialen uit Burundi zijn toegenomen maar met goede resultaten aan de
ontvangstzijde te koop werden aangeboden
Een éénmalige uitgave betreft het inhuren van een adviesbureau bij de voorbereiding
van de presentaties voor het rijstproject.
5. Balans en resultaten overzicht 2014
De gegevens treft u onder financieel verslag.

TOEKOMST 2015
Wij vervolgen onze steun aan:
1. Het onderwijs programma en de speciale scholing ( SSO)
2. Voortzetting van het Programma CANKUZO, we hopen gastouder gezinnen te kunnen
toevoegen in en rond Bujumbura en daarmee kans bieden aan meer jongelui.
3. Het volgen van de weeskinderen in gastgezinnen.
4. We verwachten een uitbreiding van het rijstproject middels de aanschaf van irrigatie
pompen én een tweede rijstpelmachine; hiermee kan een tweede kroprotatie
worden verkregen per jaar mét een beter rendement. Het aantal alleenstaande
vrouwen en jongeren dat werk en inkomen wordt geboden, neemt daardoor toe.
5. Nieuwe projecten die inkomsten genereren en praktische vakopleiding bieden. Een
van de projecten waar we naar willen kijken betreft kleinschalige veeteelt.
6. In zijn algemeenheid is het ons streven om na maximaal 2 jaar een project over te
dragen aan de begunstigden, na een gedegen voorbereiding en benodigde training.
Conclusie
Mede dankzij de welwillende steun van velen hebben wij een opnieuw een
belangrijke stap voorwaarts gemaakt in het behalen van onze doelstellingen.
Via onze website zullen wij donoren, sponsors en belangstellenden blijven
informeren over het laatste nieuws.
Rest ons om héél veel dank te zeggen aan donoren, sponsors, vrijwilligers en overige
zich hebben ingezet om met succes onze programma’s te kunnen uitvoeren.
Moge de Heer u daarvoor zegenen.

