
Uutiskirje 2016 
Zambezin orpolasten tukiohjelma 

 
Paljon kiitoksia kaikille ! 

Toiminta kotimaassa 
Toimintamme perustana ovat teidan lahjoituksenne, mutta niiden lisäksi tarvitaan joka 
vuosi vielä erilaisia varojenkeräystapahtumia. Tänä vuonna oli meillä  seuraavat 
tapahtumat: 

• De Saeck-ravintolassa Bredassa oli jo neljännen  kerran sponsori-illallinen. Illan 
tuotto oli €400; 

• Järjestämämme paljasjalkakävely- ja taichikurssin tuotto oli €180; 
• Vrouwenprofiel Etten-Leur: n järjestämä bingo tuotti €252; 
• Supermarket Jumbo:n hyväntekeväisyystapahtuma tuotti €78; 
• ABN-AMRO pankin kehitysmaapäivä tuotti €150; 

 

Toiminta Zambezissa 
Meidän varoillamme käy 102 orpolasta koulua. 25 on peruskoulussa, 77 on lukiossa. 
Ylimmän luokan oppilaille järjestettiin myös tänä vuonna aids-neuvontapäivä. Meidän 
varamme eivät enää riitä pitkien jatko- opintojen maksamiseen. Sen sijaan yritämmetukea 
koulunsa päättäneiden nuorten työllistymistä. 4 nuorta on suorittanut tietokonekurssin ja 
4 on ajanut ajokortin. 
10 imeväistä saa pulloruokintaa. Myös tänä vuonna järjesttiin aids:tiedotuspäivä. Tämä 
päivä järjestetään lukion oppilaille. 
 
Ohjelman talous  2016 

 Tulot € Menot € 
Lahjoittajat 12.745  
Sponsori-illallinen      300  
Paljasjalkakurssi       80  
Vrouwenprofiel: bingo     250  
Jumbo-tapahtuma     112  
            Kokonaistulot             13.487  
Orpolapsille  7.494 
Opintotuki  1.281 
Pulloruokinta  2.000 
Pankkikulut     267 
            Kokonaismenot             11.042 

 

Tänä vuonna meilla oli ylijäämää €2445. Tämä summa pannaan säästötilille, josta voimme 
tulevina vuosina kattaa mahdolliset alijäämät. 
 
Tulevaisuus 
Olemme 16 vuoden aikana  saavuttaneet luotettavan organisaation nimen  Zambezissa. 
Ihmiset voivat luottaa siihen, että meidan tukiohjelmamme puitteissa oppilaat voivat 

käydä koulunsa loppuun. Uskollisten 
lahjoittajien ansiosta tulomme ovat 
suhteellisen vakaat. Valitettavasti nousevat 
kustannukset vuosittain, varsinkin 
lukukausimaksut ja loppukoekustannukset. 
Matkamme aikana huhti-toukokuussa 
keskustelimme (Machune, Winfridah, Trees ja 
Kalervo) intensiivisesti tukiohjelmamme 
tulevaisuudesta.  Johtopäätöksemme on, että 

emme enää rahoita kalliita ammattikorkeakoulu-opintoja. Näin voimme tarjota kaikille 
oppilaille koulun päättyttyä lyhyen ammattikurssin. Esimerkiksi tietokonekurssin, 
ajokortin tai oppisopimuskoulutuksen.   Kurssin jälkeen heilla on paremmat 
mahdollisuudet saada töitä.  
 

Matkamme aikana keskustelimme 
monien nuorten kanssa. Useilla heistä on 
kuitenkin kovin synkkä kuva 
tulevaisuudesta. He eivät pysty 
näkemään mitään mahdollisuuksia. Näin 
ollen päätimme vuosittaisen 
motivaatiopäivän järjestämisestä. 
Yhdessa toimistomme ja ystävämme 
yrittäja Clement Chinyundun kanssa 
kutsumme kaikki koulunsa päättäneet tulevaisuusseminaariin, jossa aivoriihen muodossa 
ideoidaan  tulevaisuutta. 
. 

Kalervo Kuokkanen   Trees Eggenkamp 
Pankkiyhteys Nordea:   FI93 1014 5000 2408 39 

www.steunaanzambezi.org 
Facebook community:  Stichting Steun Weeskinderen in Zambezi 

 


