STICHTING De MORGENSTER
ONTVANGSTEN

Wat we mochten ontvangen in 2019
1. Giften en donaties € 465,-Wij hebben ons vooral geconcentreerd op fondswerving voor de hierna beschreven
projecten.
2. Maandelijkse Bijdragen € 945,-Deze rubriek kent opnieuw een stabiele opbrengst en stelt ons in staat om de
doelstellingen van onze programma’s te continueren.
3. Onderwijs programma € 14.600, -Dit programma omvat drie kernactiviteiten:
a- Algemeen onderwijs, bijdragen aan scholing van behoeftige, wees-en
straatkinderen; lokale begeleiding van jongeren uit Busoro ( € 3.000,--)
b-speciaal onderwijs bieden aan doven

( € 6.100,--)

c-speciaal onderwijs blinde jongeren

( € 5.500--)

4. Gezondheidszorg project € 22.200,-Elektriciteitsvoorziening in een afgelegen kliniek voor eerstelijns gezondheidszorg.

5. Creditrente deposito € 21,04

TOTAAL ONTVANGSTEN € 38.231,04
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STICHTING De MORGENSTER
UITGAVEN
Wat hebben we in 2019 besteed:
1. Administratie, acties en overige kosten : € 1.807,26
Kosten van acties, communicatie, porti, drukwerk en kantoormateriaal zijn
samengevoegd; alle andere uitgaven zijn individueel weergegeven.
2. Onderwijs € 24.624,25
Dit jaar 2019 hebben wij in totaal 42 jongeren gesteund in ons onderwijsprogramma.
A. Speciale scholing ( Blinden-Doven): € 17.624,25
In totaal 27 jongeren waarvan :
• 15 blind of slecht ziend
€ 11.624,25
13 volgen speciaal onderwijs
1 gehandicapt kind : zowel fysiek als slechtziend
1 volgt gewoon onderwijs ( HBO)
• 12 doven c.q. slechthorenden

€ 6.000,--

De vraag naar ondersteuning blijft groeien.
B. Algemeen en vakopleiding school : € 7.000,-In totaal 15 jongeren waarvan:
•

Voortgezet algemeen onderwijs ( 3 jaar) 8 leerlingen
• Middelbare beroepsopleidingen MBO (3 of 4 jaar) 4 leerlingen
(1 meisje volgde de opleiding verpleegkundige :diploma behaald
zij gaat nu naar een HBO)
•
HBO ( 2 of 3 jaar plus 6 maanden stage) 3 studenten
(3 jongens die een ICT opleiding volgden hebben hun diploma behaald)

3. Gezondheidszorg project: € 23.490,-Elektriciteitsvoorziening in een afgelegen kliniek voor eerstelijns gezondheidszorg,
waarbij de energie wordt verkregen uit zonnepanelen en is opgeslagen in accu’s.
De kliniek heeft +/- 15.000 personen in haar bestand.
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STICHTING De MORGENSTER
UITGAVEN, VERVOLG
4. Gastgezinnen: € 1.750,--

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.

-

5. Projecten 2019 Gerealiseerd

•
•
•
•
•
•

De volgende projecten werd met succes afgerond in 2019
Aanschaf en constructie van een waterreservoir voor de annex van het
Doveninstituut Epphatha in Maramvya; ten noorden van Bujumbura
Aanschaf en installatie van een braille printer voor de school voor blinden in Gitega
Configuratie van een 2e braille printer voor het Kanura Blinden Instituut in Gihanga
Reparatie van apparatuur voor blinden in dezelfde scholengemeenschap in Gitega
Installaties van verlichting met zonnepanelen in een gezondheidscentrum in Busoro
Aanschaf van een koelkast voor de opslag van medicijnen voor de kliniek in Busoro

TOTAAL UITGAVEN € 51.671,51
5. Resultaat
Het totaal aan uitgaven bedroeg € 51.671,51 tegen ontvangsten € 38.231,04
Het negatief saldo ad € 13.440,47 komt ten laste van de reserves.
Zoals in ons verslag over 2018 vermeld ontvingen wij in december 2018 enkele
donaties die in 2019 werden besteed; deze werden in 2018 in de reserves
opgenomen.
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STICHTING De MORGENSTER
TOEKOMST
Toekomst 2020
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.
Tevens zorgen we voor onderhoud en gebruikerstraining van de apparatuur die wordt
gebruikt in het blinden onderwijs; ook voor de elektrische installaties met zonnepanelen.
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 2020
We hopen dit jaar deze te realiseren:
• Aanschaf en installatie van elektriciteit met energie uit zonnepanelen voor de annex
van het doveninstituut Ephphatha in Maramvya, ten noorden van Bujumbura; er is daar
géén aansluiting op een openbare elektriciteitsnetwerk
• Aanschaf en installatie van elektriciteit met energie uit zonnepanelen in het
Blindeninstituut Kanura, Gihanga ten behoeve van de begeleiders/verzorgers; hun werk
wordt zeer bemoeilijkt door de regelmatige, en vooral in de avond vaak optredende
stroomstoringen.

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.

4

