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Woord vooraf
2015 was een jaar van reflectie en tegelijkertijd hebben we ook naar de toekomst gekeken.
We kijken met trots terug op dit jaar. Er is veel gedaan en gebeurd.
In dit verslag leest u wat we allemaal gedaan hebben en hoe de gelden besteed zijn.

Het verslag
We zijn het jaar gestart met de afronding van het vorige jaar, zowel secretarieel als financieel. De verslagen zijn kritisch doorgenomen. Dat geldt voor zowel de
verslagen van onze stichting als die van de Chengetai Children Trust. Zaken die niet duidelijk zijn worden besproken en nagevraagd. We vinden het van belang dat
hier geen enkele onduidelijkheid in zit. Daarna zijn we gaan kijken naar activiteiten die we dit jaar zouden willen ondernemen. Dit loopt als een rode draad door
onze vergaderingen. We proberen allerlei manieren te vinden om onze stichting meer naamsbekendheid te geven. Dit krijgt in het nieuwe jaar zeker een vervolg.
Allemaal met als doel meer geld te genereren. We zien namelijk dat het aantal donateurs afneemt
Natuurlijk waren we weer te vinden op de Schapendag in Odiliapeel met onze boekenkraam. Ook op de rommelmarkt in Zeeland en bij ‘Wilbertoord pakt uut’
hebben we gestaan met onze kraam. Daar hebben we mooie bedragen bij elkaar gehaald voor onze stichting. Natuurlijk hebben we hier reclame gemaakt voor
onze stichting en ‘de Boekenzolder’. Sinds dit jaar hebben we namelijk ook een boekenzolder. Ongeveer 9x per jaar zijn we open op de laatste zaterdag van de
maand.
Naast deze activiteiten hebben we ook naar het meerjarenbeleidsplan gekeken. Het vorige beleidsplan was dit jaar afgelopen en we hebben dit geëvalueerd,
herschreven en vastgelegd voor de komende 5 jaar. Tegelijkertijd met deze evaluatie zijn we ook naar de financiën gaan kijken. Waar zitten de kosten en kunnen
we daar op besparen. Hieruit is voortgekomen dat we onze website bij een nieuwe hosting hebben ondergebracht. En daarmee samenhangend hebben we ook
eens kritisch naar ons logo en folder gekeken. Hoe zijn we snel herkenbaar? Ons logo is aangepast en de folder wordt vervangen.
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In juni hebben we weer genoten van een gezellig samenzijn met Jos en Everjoyce Martens. Zij konden ons weer veel vertellen over de kinderen in Zimbabwe en
Zuid-Afrika. Wat een mooie verhalen over de ontwikkeling en groei van de kinderen. Op onze Facebook-pagina houden we u daar ook van op de hoogte. We
hebben nogmaals gehoord hoe belangrijk bijvoorbeeld onderwijs voor hen is. Dat biedt hen de mogelijkheid op een mooie toekomst met uitzicht op een beter
leven. Vier van de kinderen die wij ondersteunen zitten inmiddels op internaat in Zimbabwe. Hierdoor zijn de kosten voor scholing lager geworden.
En dan last but not least: een nieuw project. Dankzij alle donaties die wij mogen ontvangen, kunnen we nu ook een nieuw project ondersteunen. Onze prioriteit
blijft bij de zes kinderen in Zimbabwe maar we zagen een mooi project en we hadden de financiële middelen. Uiteraard valt dit project binnen de doelstelling van
onze stichting. Ook hier is er een connectie met iemand binnen ons bestuur en kunnen we van dichtbij volgen wat er met het geld gebeurd. We ondersteunden de
organisatie: Tess Unlimited. Zij werken in Guatemala met kinderen die door schisis (in de volksmond wordt dit een hazenlip genoemd) weinig kans maken op een
goede toekomst. Zij bieden onderdak en scholing.
Dit was het jaar 2015 in vogelvlucht. We kijken terug op een inspirerend jaar waarin mooie stappen gezet zijn. Zowel door de stichting als door de kinderen. Want
voor hen doen we het: kansarme kinderen mogelijkheden geven om hun eigen toekomst vorm te geven.
Tot slot rest ons alle donateurs heel hartelijk te danken voor hun steun in het afgelopen jaar. We hebben samen al veel bereikt. We hebben gehoord hoe belangrijk
ons werk en dat van Jos en Everjoyce is. Dat stimuleert om door te gaan met dit mooie werk. Dat kunnen we met uw steun!
Toelichting bij het financiële verslag
Cijfers zijn cijfers en zonder toelichting kun je er allerlei waarden aan geven. Wij doen dat gemakshalve voor u. Een behoorlijke inkomstenpost komt van onze
donateurs die structureel per maand/kwartaal onze stichting ondersteunen. U ziet dat het grootste gedeelte van de inkomsten zonder al te veel vaste lasten
rechtstreeks naar de Chengetai Children Trust in Zuid-Afrika gaan. De trust geeft dat geld uit aan voeding, medische kosten, schoolgeld, uniformen, huisvesting,
energiekosten, en kleding. Daarnaast is een ander project gefinancierd in Guatemala. Het betrof hier het aanpassen van een vloer in de keuken van een KIDSrestaurant. Deze vloer moest van speciaal materiaal zijn voor de veiligheid van de kinderen in het Educatief Centrum.
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Financieel Jaarverslag Stichting Chengetai Children 2015
Inkomsten

Uitgaven

Saldo 1-1-2015

€

Inkomsten van Donateurs Activiteiten en Giften

€ 14.230,75

Totaal

434,65

€ 14.665,40

Chengetai Children Trust

€ 10.950,00

TESS unlimited

€

500,00

Bankkosten

€

194,49

Onkosten Website

€

131,42

saldo 31-12-2015

€

2.889,49

totaal

€ 14.665,40

Mede namens deze kinderen danken wij u nogmaals en hopen ook op uw steun in 2016.
Odiliapeel
januari 2016

