STICHTING De MORGENSTER
ONTVANGSTEN

Wat we mochten ontvangen in 2017
1. Giften en donaties € 600--

2. Acties/evenementen € 0-We hebben een kerstactie gehouden waarbij géén kosten werden gemaakt.
3. Maandelijkse Bijdragen € 850-Deze rubriek kent opnieuw een stabiele opbrengst en stelt ons in staat om de
doelstellingen van onze programma’s te continueren.
4. Onderwijs programma € 9.200 -Dit programma omvat drie kernactiviteiten:
- bijdragen aan scholing van wees-en straatkinderen,
- jongeren uit de provincie Cankuzo-Bweru vakopleidingen laten volgen in
Bujumbura,
-speciaal onderwijs bieden aan dove en blinde kinderen.
5. Creditrente deposito € 62,09

TOTAAL ONTVANGSTEN € 10.712,09
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STICHTING De MORGENSTER
UITGAVEN
Wat hebben we in 2017 besteed:
1. Gastgezinnen: €1 391,60,--

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 provincies Cankuzo-Bweru 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.

2. Onderwijs € 12.576,50.

Dit jaar steunen wij in totaal 40 kinderen en jeugdigen in ons onderwijsprogramma.

•

Speciale scholing ( Blinden-Doven)
In totaal 17 jongeren waarvan 5 blind of slechtziend en 12 met gehoorproblemen
De vraag naar ondersteuning blijft groeien.
Jaren geleden begonnen we met één doof kind, Chanella Uwiteka; nu zijn er 17

•

Voortgezet algemeen onderwijs ( 3 jaar)
8 leerlingen

•

Middelbare beroepsopleidingen ( 4 jaar)
9 jongeren die opleidingen volgen in: informatica, economie, boekhouding,
bouwvakker, verpleegkundigen, en milieubeheer.
Eind 2017, 5 afgestudeerd; resteren 4 leerlingen .

•

6 Universitaire opleidingen ( 3 jaar)
Eind 2017 3 afgestudeerd; resteren 3 studenten.
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STICHTING De MORGENSTER
UITGAVEN VERVOLG
3. Projecten 2017 Gerealiseerd
• Watervoorziening bij het Instituut voor slechthorenden en doven
• Aanschaf en installatie van een braille printer voor de school voor blinden
• Aanschaf van een bromfiets die als taxi wordt ingezet; een steun aan jongeren die
hun scholing hebben afgerond en zo naar een zelfstandige toekomst werken.
• Drie jongeren hebben we met succes kunnen helpen door te bemiddelen bij het
Zoeken naar werk; 3 anderen nog niet

Inkomsten genererende projecten in 2017.
Rijstproject € 6 000,-Eenmalige interventie als gevolg van de slechte kwaliteit van aangekochte kunstmest;
probleem opgelost.
Kleinschalige varkenshouderij € 2 500,-Aanleg van watervoorziening naar de varkenstallen.
Zoals in voorgaande rapportages aangegeven worden de eigendomsrechten na 2 à 3 jaar
door onze lokale partner overgedragen aan de begunstigden die op eigen kracht een
toegekend project continueren.
Bovenstaande projecten zijn hiermee voor ons afgerond en kunnen we met tevredenheid
vaststellen dat de functionering ook per heden actief zijn.

4. Administratie, acties en overige kosten € 718.79
Kosten van acties, communicatie, porti, drukwerk en kantoormateriaal zijn
samengevoegd; alle andere uitgaven zijn individueel weergegeven.

TOTAAL UITGAVEN € 23 186,89.
5. Resultaat
Het totaal aan uitgaven bedroeg € 23 186,89 tegen ontvangsten € 10 712,09
Het nadelig saldo ad 12 474,80 euro komt ten laste van de reserves.
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STICHTING De MORGENSTER
TOEKOMST
Toekomst 2018
Naast het continueren van de bestaande programma’s:
1.
2.
3.
4.

Onderwijs project en speciale scholing
Onderwijs Jeugd van Cankuzo - Bweru naar Bujumbura voor vakopleiding
Ondersteuning van de weeskinderen in gezinsopvang
Ondersteuning van jongeren die aan hun toekomst bouwen en zelfstandig te worden,
door bemiddeling bij het zoeken naar een baan

5. Nieuwe projecten 2018
In 2018 zullen we ons inzetten voor:
-Onderwijsprojecten:
a) Zonnepanelen voor school in Busoro.
b) Zonnepanelen voor het doven instituut Kamenge.
c) Studie materiaal voor blindeninstituut Gitega.
d) Waterreservoir voor Blindeninstituut Bubanza

-Inkomsten genererend project
Kleinschalige veehouderij; schapen en geiten
Het plan beoogt werkverschaffing en inkomsten te genereren door het beschikbaar stellen
van middelen voor de aankoop van telkens 5 geiten of schapen.
Jongeren zonder werk gaan als veehoeder aan de slag.
Ze doen deze activiteit na school; uiteindelijk kunnen ze zelf hun schoolgeld betalen.
Conclusie
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.
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