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Woord vooraf
De tijd vliegt en voordat we het weten sluiten we 2016 al weer af. Terugblikkend kunnen we zeggen dat er ook
dit jaar veel is gebeurd. Zowel voor als achter de schermen.
In dit verslag leest u wat we allemaal gedaan hebben en hoe de gelden besteed zijn.

Het verslag
Zoals gebruikelijk zijn we ook dit jaar gestart met het kritisch doornemen van alle verslagen. Niet alleen van onze stichting maar ook die van de Chengetai Children
Trust. De dingen die niet duidelijk waren, zijn verhelderd zodat we volledig transparant kunnen zijn. De vragen over de verslagen en begroting van de Trust zijn
doorgestuurd. Deze zijn zorgvuldig doorgenomen met Jos Martens, die ook dit jaar weer een bezoek bracht aan Nederland. Wat nog zorgen geeft is het dalende
aantal donateurs. Het is erg moeilijk om mensen te binden aan onze stichting. We zijn dit jaar dan ook gaan zoeken naar andere mogelijkheden en wegen.
Dit jaar waren we weer op de Schapendag in Odiliapeel te vinden met onze boekenkraam. Een gezellige dag, om bekendheid te geven aan onze stichting en het
verkopen van boeken natuurlijk. De verkoop heeft een mooi bedrag opgeleverd. Ook onze boekenzolder begint heel langzaam wat meer bekendheid te krijgen.
Naast de vaste openingstijden, komen mensen ook op afspraak langs om een boek te zoeken.
We hebben bekeken of we nog meer met de boeken kunnen doen. Er is gedacht aan bijvoorbeeld ‘boekenkastjes’. Deze komen verspreid in de omgeving te staan.
Mensen kunnen een boek meenemen tegen betaling.
Intussen is er ook hard gewerkt aan de vormgeving van ons visitekaartje, ter vervanging van de folder, met alle relevante gegevens, zoals website en facebook.
Deze kaartjes zijn inmiddels gedrukt bij een werkplaats voor jongeren met een beperking.
Ook de website heeft een metamorfose ondergaan. We zijn heel erg blij met het mooie resultaat. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar bekeken of het mogelijk
is om een button op de site te plaatsen waarmee mensen direct een donatie kunnen doen. Hier wordt momenteel aan gewerkt.
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Een ander idee is om contacten te leggen met bijv. de Rotaryclub of Stichting Uden Wereld wijd. In het nieuwe
jaar bekijken we verder of hier mogelijkheden liggen.
In april was Jos Martens in Nederland en hebben we, naast de uitleg over de verslagen en begroting van de Trust,
weer kunnen genieten van alle verhalen over de kinderen. Wat een clubje om trots op te zijn. Uiteraard zijn er
ook zorgen over enkele kinderen. Er wordt gezocht naar begeleiding die helemaal bij hen past. Zodat ze allemaal
kunnen groeien in hun eigen tempo en op de manier die bij hen hoort. De oudste van de 6 kinderen zit inmiddels op de universiteit en woont zelfstandig. We
blijven natuurlijk hier ondersteuning in bieden. Naast studeren hebben kinderen ook andere talenten, die we graag ondersteunen om zich optimaal te kunnen
ontwikkelen. Denk aan werken buiten, in de tuin of bij de dieren, ook dat zijn talenten. Er wonen inmiddels 5 kinderen in Zimbabwe en de jongste van het stel
woont nog bij Jos en EverJoyce in Zuid-Afrika. Over al deze ontwikkelingen houden we u op de hoogte via onze Facebook-pagina.
In 2016 hebben we Tess Unlimited weer kunnen ondersteunen. Er zijn materialen aangeschaft voor in de keuken van het KIDS-restaurant wat zij runnen voor en
met kinderen met schisis. Inmiddels is deze organisatie zich meer gaan richten op de medische ingrepen voor deze kinderen. De keuken wordt nog steeds gebruikt.
Niet meer voor een restaurant maar om de ouders van kinderen die in het ziekenhuis verblijven, een maaltijd aan te kunnen bieden.
Tot slot zijn wij dit jaar gesteund door de organisatie van de Peel Missie Tour. Een jaarlijkse fietstocht die wordt gehouden in Odiliapeel. Hier is een heel mooi
bedrag bij elkaar gefietst. Wij hebben van dit geld het schoolgeld, schoolmaterialen, schoolvervoer en de ziektekostenverzekering van een van de kinderen
kunnen betalen. We zijn heel erg blij met deze ondersteuning.
Dit was het jaar 2016 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!
Nieuwe donateurs blijven van harte welkom, helpt u daaraan mee?
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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. Dit jaar mochten we ook een heel mooi bedrag ontvangen van de PMT. U ziet dat het grootste
gedeelte van de inkomsten zonder al te veel vaste lasten rechtstreeks naar de Chengetai Children Trust in ZuidAfrika 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 de aanschaf van keukenmaterialen voor een KIDS-restaurant.

Financieel Jaarverslag Stichting Chengetai Children 2016
Inkomsten
Saldo 1-1-2016
Inkomsten van Donateurs Activiteiten en Giften

Totaal

Uitgaven
€ 2.889,49
€ 15.945,00

€ 18.834,49

Chengetai Children Trust
TESS unlimited
Bankkosten
Onkosten Website
Onkosten visitekaartjes

€ 16.500,00
€ 1.000,00
€
127,50
€
30,00
€
50,00

saldo 31-12-2016

€

totaal

€ 18.834,49

1.126,99
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Mede namens deze kinderen danken wij u nogmaals en hopen ook op uw steun in 2017.
Odiliapeel
januari 2017

