
Weer een goede opbrengst dit jaar!! Hartelijk dank trouwe donoren! 
Jullie jaarlijkse bijdrage vormt de basis van onze stichting. Daarnaast zijn er echter steeds 
weer initiatieven nodig om aan alle vragen te kunnen voldoen. De studiekosten zijn de 
laatste jaren gestegen van 75 naar 90 euro per persoon per jaar. Gelukkig waren er ook 
dit jaar  weer enkele bijzondere inzamelingsacties:  
 
*Daan Hoogeveen heeft zijn restaurant “de Saeck” in Breda voor de vierde  keer 
opengesteld voor een sponsordiner.  De opbrengst €400 komt ten goede aan de 
Weeskinderen. 
* De “Blotevoeten + Tai Chi workshop” van Andreas Maurer en Lian de Weert  bracht 
€215  op.  
* Ook dit jaar heeft het Vrouwenprofiel Etten-Leur een bingo gehouden met een 
opbrengst van €195. 
*Ruim €1000 hebben we gekregen van donaties gedaan tijdens feesten van mensen die 
een gedenkwaardige leeftijd hebben bereikt. 
* Stichting Happy Child steunt ons project  al veel jaren. Ook dit jaar hebben we weer een 
mooi bedrag van €2000 gekregen voor scholing  en ook €2000 voor voeding voor baby’s 
wiens moeder besmet is met HIV. 
 

Stand van zaken in Zambezi  
100 weeskinderen kregen scholing. 25 van hen gaan naar de basisschool, 75 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.  Er is een workshop beroepsoriëntatie voor 

schoolverlaters gegeven.   17 schoolverlaters hebben een computercursus gevolgd. 
 

Financieel jaaroverzicht 2016 
Omschrijving Inkomsten Uitgaven  

Donateurs 12.311  

Acties en speciale donaties      1.873             

            Totaal              14.184  

Weeskinderen  9.000   

Babymelk  2.000 

Bankkosten     232    

            Totaal              11.232 

 

Een deel van het overschot  gaat naar onze reservepot.  €1000  is bestemd voor een 

vervolgopleiding van een van onze kinderen. Dit kan zijn: verpleegkundige, onderwijzer 

e.d. Zie hieronder voor extra steun voor kinderen bij een vervolgopleiding. 

 

Sneeuwbaleffect 

Door het geven van scholing geven wij een kind een kans op een betere toekomst. Helaas  

kunnen wij met ons project maar een paar kinderen een vervolgopleiding geven. Maar 

toch krijgen meer kinderen de mogelijkheid om een vervolgopleiding te volgen. 

Een overzicht van kinderen die volgend jaar een vervolgopleiding starten: 

 Het Ministery of Welfare Zambia selecteert elk jaar een aantal kwetsbare 

kinderen, met een bijzonder goede eindcijferlijst, voor een beurs voor een 

Universitaire opleiding. De aanvraagkosten en de busreis naar Lusaka worden 

door ons betaald. Dit jaar zijn er twee van onze kinderen uitgekozen.  

*Sugete Kidcot  gaat een 4 jarige economiestudie volgen aan de Coberbelt 

Universiteit in Kitwe. 

*Peter Soneca gaat een 7 jarige studie Natural Science and Mathematics volgen 

aan de Coberbelt Universiteit in Kitwe. 

 Sommige families zijn bereid om geld  in te zamelen om een kind een 

vervolgopleiding te laten doen. In Zambia is het een sterke traditie dat 

familieleden elkaar steunen. Dit betekent dat , als een kind een betere opleiding 

heeft genoten en daardoor een betere baan heeft gevonden,  voor zijn familie zal 

zorgen. Bijvoorbeeld door voor neefjes 

en nichtjes het schoolgeld te betalen 

of  door te investeren in een bedrijfje 

van een oom enz. Daarom is de familie  

dan ook bereid te investeren in de 

opleiding van een kind. Door een 

dergelijke steun kunnen twee  

kinderen  volgend jaar een studie 

beginnen:                                                       

*Sharon Matondo:  Start met een 

studie voor verpleegkundige. 

*Malasa Kapalu: Start een drie jarige 

studie Health Inspecteur. 

Hun families hebben daarvoor  geld 

ingezameld. Wij betalen voor hun 

levensonderhoud en vervoer naar de studieplaats.         Malasa Kapalu 

 


