Iedereen hartelijk dank !
Geweldig: Dit jaar zijn de opbrengsten van onze trouwe donoren hoger dan het
voorgaande jaar.
Naast jullie jaarlijkse bijdrage, wat de basis is van onze stichting, zijn er echter steeds weer
initiatieven nodig om aan alle vragen te kunnen voldoen. Ook dit jaar waren er gelukkig
weer enkele bijzondere inzamelingsacties:
*Daan Hoogeveen heeft zijn restaurant “de Saeck” in Breda voor de vierde keer
opengesteld voor een sponsordiner. De opbrengst €300 komt ten goede aan de
Weeskinderen.
* De “Blotevoeten + Tai Chi workshop” van Andreas Maurer en Lian de Weert bracht
€182 op. Tevens heeft Andreas een workshop voor de ABN-AMRO georganiseerd, dit
bracht €150 op.
* Ook dit jaar heeft het Vrouwenprofiel Etten-Leur een bingo gehouden met een
opbrengst van €252.
* Goede doelenactie van Jumbo heeft €78 opgebracht.
*Een goede vriendin schonk ons €2000 in haar laatste levensjaar.
Stand van zaken in Zambezi
Ons geld gaat naar 102 weeskinderen. 25 van hen gaan naar de basisschool, 78 naar de
middelbare school. 10 baby’s hebben melk gekregen. Ook dit jaar is er een aidsworkshop
gehouden voor leerlingen van de middelbare school. Hierin wordt o.m. aan meisjes
geleerd zich weerbaar op te stellen. Voor het eerst is er een wokshop beroepsorientatie
voor schoolverlaters gegeven. Er namen 31 leerlingen aan deel. De kinderen waren
enthousiast. 4 schoolverlaters hebben een computercursus gevolgd en 4 hebben een
rijbewijs gehaald.

Financieel jaaroverzicht 2016
Omschrijving
Donateurs
Sponsordiner
Blotevoeten/TaiChi workshop
ABN-AMRO
Vrouwenprofiel
Jumbo goede doelenactie
Totaal
Weeskinderen
Workshop+skillstraining
Babymelk
Bankkosten
Totaal

Inkomsten
13.789
300
182
150
252
78
14.751

Uitgaven

9.500
500
2.000
219
12.219

Het overschot (€2532) gaat naar onze reservepot. Deze dient om bij eventuele
tegenvallende inkomsten of stijgende kosten ook de komende jaren het schoolgeld voor
‘onze kinderen’ te kunnen betalen.
Sneeuwbaleffect. Het verhaal van Justin Sachikoka 27 jaar.
Het was moeilijk voor mij. Ik kon mijn school niet afmaken want ik had geen familie die
mij kon steunen. Mijn ouders waren beide overleden. Dankzij
de Stichting heb ik mijn diploma toch gehaald in 2007. Ik wil
jullie hier heel erg voor bedanken. Door deze scholing is mijn
wereld zoveel groter geworden. Ik ben boer en kan goed
leven van mijn land. Doordat ik goed Engels spreek, weet ik
wat ik kan vragen voor mijn mais. Ik kan de prijs berekenen.
Maar niet alleen weet ik beter te onderhandelen. Het mooiste
is toch dat mijn wereld groter is geworden. Zonder scholing
sprak ik nu nog alleen Luvale, onze lokale taal. Ik heb 3
kinderen, de oudste van 6 is nu gestart op school. Ik ben trots
dat ik dit nu zelf kan betalen. Heel hartelijk dank dat jullie mij
die kans hebben gegeven!
Formulier periodieke schenking
Veel van onze donoren schenken al jaren een bedrag aan onze stichting. Sinds kort kan dit
op een eenvoudige manier worden afgetrokken bij de belasting. Op onze website staat
een formulier dat je kunt downloaden en na te hebben ingevuld ons kunt toe sturen. Wij
kunnen het dan ondertekenen en je krijgt een transactienummer van ons dat je nodig
hebt voor de belasting.

