STICHTING De MORGENSTER
ONTVANGSTEN

Wat we mochten ontvangen in 2018
1. Giften en donaties € 14.284,31-Dit is inclusief bijdragen, aan het eind van het jaar ontvangen, die specifieke
projectbestemmingen hebben waarvan de uitgaven in 2019 worden gedaan.
2. Maandelijkse Bijdragen €1.115 -Deze rubriek kent opnieuw een stabiele opbrengst en stelt ons in staat om de
doelstellingen van onze programma’s te continueren.
3. Onderwijs programma € 58.575 -Dit programma omvat drie kernactiviteiten:
a- Algemeen onderwijs, bijdragen aan scholing van behoeftige, wees-en
straatkinderen
( € 6.875--)
b- jongeren uit de provincie Cankuzo-Busoro, lokale begeleiding en daarna
vakopleidingen laten volgen in Bujumbura
( € 19.450--)
c-speciaal onderwijs bieden aan doven
( € 15.850--)
d-speciaal onderwijs blinde jongeren
( € 16.400--)
4. Creditrente deposito € 21,04--

TOTAAL ONTVANGSTEN € 73.995,35--
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STICHTING De MORGENSTER
UITGAVEN
Wat hebben we in 2018 besteed:
1. Administratie, acties en overige kosten : € 1.317, 49-Kosten van acties, communicatie, porti, drukwerk en kantoormateriaal zijn
samengevoegd; alle andere uitgaven zijn individueel weergegeven.

2.Onderwijs € 31.818-Dit jaar 2018 hebben wij in totaal 37 jongeren gesteund in ons onderwijsprogramma.
A. Speciale scholing ( Blinden-Doven): € 26.400,07
In totaal 24 jongeren waarvan :
• 12 blind of slecht ziend
€ 12.437,07
1 volgt speciaal onderwijs
1 gehandicapt kind : zowel fysiek als slechtziend
• 12 doven c.q. slechthorenden

€ 13.963--

De vraag naar ondersteuning blijft groeien.
B. Algemeen en vakopleiding school :
•

€ 24.282--

Voortgezet algemeen onderwijs ( 3 jaar)
1 leerling op middelbare school (MAVO)

•

Middelbare beroepsopleidingen (3 of 4 jaar)
7, waarvan 4 jongeren die opleidingen volgen in: informatica, economie en
Boekhouden. (twee van hen hebben inmiddels hun diploma behaald) plus
3 nieuwe studenten 1 financiën , 2 HAVO (alpha)

•

5 HBO ( 2 of 3 jaar plus 6 maanden stage)
Eén van hen heeft een diploma behaald in augustus 2018 in Milieubeheer.
Een meisje heeft haar diploma MBO en nu 3 jaar economie/financiën,
een jongen van de weesopvang volgt een ICT opleiding.
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3. Gastgezinnen: € 1.450--

Wij vergoeden bedragen die gemoeid zijn met de begeleiding en ondersteuning in
gezinsopvang; voor elk kind hebben we gastgezinnen gevonden.
We vergoeden schoolgeld, medische verzorging, kleding en overige dagelijkse noden.
De jongeren leven in gezinnen, krijgen aandacht, affectie en sociale begeleiding.
In deze rubriek groeperen we :
Wees- en straat kinderen,
jongelui uit de provincie Cankuzo-Busoro die géén mogelijkheid hebben om in hun
nabije omgeving een vakopleiding te volgen; ze gaan daarvoor naar de hoofdstad
Bujumbura waar ze een logeeradres moeten vinden.

-

4. Projecten 2018 Gerealiseerd
De volgende projecten werd met succes afgerond in 2018
•
•
•
•
•
•

Watervoorziening bij het Instituut voor blinden instituut in Gihanga, Bubanza
Aanschaf en installatie van een braille printer voor de school voor blinden in Gitega
Reparatie van apparatuur voor blinden in dezelfde scholengemeenschap in Gitega
Installaties van verlichting met zonnepanelen in een onderwijscentrum in Busoro
Installatie van verlichting met zonnepanelen in het Doveninstituut te Kamenge
Werken en toekomst: bemiddelen bij het zoeken naar werk blijkt niet altijd
eenvoudig, daarom hebben we dit jaar besloten de aanschaf van een bromfiets die
als taxi wordt ingezet te financieren; een steun aan jongeren die met onze steun hun
scholing hebben afgerond en geen werk hebben kunnen vinden.

TOTAAL UITGAVEN € 53.449,56
5. Resultaat
Het totaal aan uitgaven bedroeg € 53.449,56 tegen ontvangsten € 73.995,35
Het batig saldo ad € 20.545,79 komt ten gunste van de reserves.
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STICHTING De MORGENSTER
TOEKOMST
Toekomst 2019
Naast het continueren van de bestaande programma’s:
1. Onderwijs projecten en met name speciale scholing van blinden en doven.
Ook wordt braille printers etc. beschikbaar gezocht voor een derde school in Gitega.
2. Onderwijs jeugd van Busoro-Cankuzo; lokale voorbereiding waaruit
wordt geselecteerd om in Bujumbura een beroepsopleiding te volgen.
3. Weeshuis Busoro te ondersteunen ( onderwijs en activiteiten )
4. Medisch materiaal voor een gezondheidscentrum geleid door Missiezusters in Busoro
5. Gezinsopvang voor weeskinderen.
6. Ondersteuning van jongeren om aan hun toekomst bouwen en zelfstandig te worden,
door bemiddeling bij het zoeken naar een baan.
7. Nieuwe projecten 2019
We hopen dit jaar deze te realiseren:
Kleinschalige veehouderij; schapen en geiten
Het plan beoogt werkverschaffing en inkomsten te genereren door het beschikbaar stellen
van middelen voor de aankoop van telkens enkele geiten /schapen of koeien.
Jongeren zonder diploma en zonder werk gaan als veehoeder aan de slag.
De mestproductie daarvan komt ten goede aan de gewasvelden.

Conclusie
Héél veel dank aan donoren, sponsors, vrijwilligers en anderen die zich hebben ingezet om
onze programma’s ten uitvoer te brengen, zonder hen de projecten kunnen niet gerealiseerd
worden.
Moge de Heer u daarvoor zegenen.
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