STICHTING De MORGENSTER
ONTVANGSTEN

Wat we mochten ontvangen in 2015
1. Giften en donaties
De periodieke bijdragen hebben wij aan de rubriek Giften en Donaties toegevoegd.
Dit jaar zijn er minder acties gehouden dan vorig jaar; we hebben ons vooral
geconcentreerd op fondswerving voor hierna beschreven projecten.
2. Maandelijkse Bijdragen
Deze rubriek kent opnieuw een stabiele opbrengst en stelt ons in staat om de
doelstellingen van onze programma’s te continueren.
3. Onderwijs programma
Dit programma omvat drie kernactiviteiten: bijdragen aan scholing van wees-en
Straatkinderen; jongeren uit de provincie Cankuzo vakopleidingen laten volgen in
Bujumbura, speciaal onderwijs bieden aan dove en blinde kinderen.
4. Rijstproject
De tweede fase van het succesvolle rijstproject omvat irrigatie pompen, lasaggregaat
en grote dekkleden; op de laatste wordt de rijst in de buitenlucht gedroogd.
Het totaal aan opbrengsten bedroeg € 45.709,74 in het verslagjaar 2015

STICHTING De MORGENSTER
UITGAVEN
Wat hebben we in 2015 gerealiseerd :
1. Opvanghuizen/gastgezinnen in plaats van een weeshuis.

De kosten van de sluiting van het weeshuis vormen een éénmalige uitgave.
Wij vergoeden nu de bedragen die gemoeid zijn met de begeleiding en ondersteuning
in gezinsopvang; voor elk kind hebben we gastgezinnen gevonden.
Indien er géén bed of matras beschikbaar was hebben wij de aanschaf hiervan
betaald aan de gastouders.
Schoolgeld, medische verzorging, kleding en overige dagelijkse noden vergoeden wij.
Huur, elektriciteit, waterverbruik wordt aldus bespaard, maar veel belangrijker
Is dat de kinderen in gezinnen leven en aandacht, affectie en sociaal gerichte
begeleiding krijgen.

2. Onderwijs
Op dit moment steunen wij 40 kinderen en jeugdigen in ons onderwijsprogramma.
Speciale scholing ( Blinden-Doven)
De vraag naar ondersteuning neemt gestaag toe ; in het schooljaar 2015-2016 steunen
we 8 kinderen waarvan 2 slechtziend en 6 met gehoorproblemen.

Algemene opleiding
Zes kinderen gaan naar de basisschool
Vakopleiding
Een jongeman volgt een opleiding tot automonteur ; hij hoopt in augustus 2015
zijn diploma te behalen.
Voortgezet algemeen onderwijs
Sommige hebben een bijzondere achtergrond, vaak wezen, enkele seropositief
en 1 met epileptische problemen.
Middelbare beroepsopleidingen
15 jongeren die opleidingen volgen in: informatica, economie, boekhouding,
bouwvakker, verpleegkundigen, en milieuspecialisatie.
Juli 2016 zullen 4 onder hen hun MBO opleiding ICT afronden.
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3. Projecten
Rijstproject
In 2014 opgestart, blijkt het rijstproject zeer succesvol te zijn.
De vrouwen die meewerken in de coöperatie zijn enthousiast en héél tevreden.
Ze werken dagelijks energiek en met plezier; hun kinderen kunnen nu naar school gaan
en alleszins beter ondersteund worden uit eigen middelen.
Zoals boven omschreven zijn de bestedingen voor de tweede fase uitgevoerd.

4. Administratie en overige kosten
Kosten van communicatie, porti, drukwerk en actiemiddelen zijn samengevoegd;
alle andere uitgaven zijn individueel weergegeven.
5. Fondswerving-advieskosten
Ten behoeve van het rijstproject hebben extern advies ingewonnen.
6. Resultaat
Het totaal aan uitgaven bedroeg € 57.172,32 tegen ontvangsten ad € 45.709,74.
Het verschil vloeit voort uit een overschot in het boekjaar 2014: voor het rijstproject
waren meer fondsen ontvangen dan besteed in dat jaar; de overmakingen naar onze
partners werden vooral in 2015 gedaan.

Eventuele overschotten aan fondsen voor een specifiek project kunnen worden besteed aan
vergelijkbare projecten of in reserve worden gehouden voor toekomstige aanvullingen
indien zulks nodig zou zijn.
De criteria die onze donoren voorleggen worden daarbij in acht genomen.
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Toekomst 2016
Naast het continueren van de bestaande programma’s:
1. Onderwijs project en speciale scholing
2. Cankuzo --> Bujumbura vakopleiding
3. Ondersteuning van de weeskinderen in gezinsopvang

Willen wij elk jaar een project entameren welke inkomsten genereert met de volgende
voorbeelden:
Rijstproject tweede fase
--Installatie van waterpompen voor irrigatie van de velden, lasaggregaat nodig voor
onderhoud van de verschillende machines.
Plaatsen van kiosken voor verkooppunten op de markten.

Kleinschalige varkenshouderij
Na zorgvuldige studies van onze lokale partners, ondersteund door zowel lokaal
beschikbare expertise en vanuit Europa, hebben wij besloten om in een
varkenshouderij te investeren waarbij de dieren in afgesloten omheiningen en
stallen zijn ondergebracht. (In tegenstelling tot traditioneel waar dieren overal vrij
rond lopen, met allerlei risico’s)
Conclusie

Dankzij onze reguliere sponsors en donateurs zijn wij wederom in staat om onze
doelstellingen te realiseren.
De activiteiten groeien door elk jaar een inkomsten genererend project te starten en
uit te bouwen ; daarnaast blijven we continu nauw betrokken bij kwetsbare jongeren
die met onze steun kunnen werken aan een toekomst van zelfredzaamheid.
Rest ons om héél veel dank te zeggen aan donoren, sponsors, vrijwilligers en anderen
die zich hebben ingezet om onze programma’s ten uitvoer te brengen, zonder hen
waren we niet waar we nu zijn.
Moge de Heer u daarvoor zegenen.

