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Woord vooraf
Als we terugkijken op 2018 kunnen we tevreden zijn. In het afgelopen jaar is er weer het een en ander op ons pad gekomen waar we erg blij mee zijn. We denken
dan vooral aan de mooie resultaten die de meeste van de kinderen behalen in Zimbabwe. Maar ook de hele mooie opbrengst van de Peel Missie Tour (PMT), het
partnerschap van Uden WereldWijd (UWW), onze boekenzolder, contact met een ander fonds voor ondersteuning en de markten waar we hebben gestaan.
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. We willen graag dat alles volledig transparant is en krijgen daar alle medewerking voor van de Chengetai Children Trust. Ook dit jaar bleek dat het erg
moeilijk is om nieuwe sponsors / donateurs te binden aan onze stichting. We zijn dit jaar dan ook gaan zoeken naar andere mogelijkheden en wegen. Zo zijn we in
contact gekomen met een fonds dat bereid is ons te ondersteunen bij het weeshuis Mauganidze. De gesprekken hierover lopen nog. Dit wordt in 2019 vervolgd.
Daarnaast zijn we ook dit jaar gesteund door Uden WereldWijd. Zij zamelen kleding in binnen de gemeente Uden. De opbrengsten hiervan worden verdeeld onder
de partners die een projectaanvraag hebben gedaan. Wij mochten dit jaar van hen een mooie bijdrage ontvangen voor onze stichting. Wij gebruiken dit geld om
het schoolgeld te betalen van één van de kinderen. Zij studeert aan de Universiteit van Harare. Door het inzamelen van kleding kunnen mensen ons ook mede
ondersteunen. Voor meer informatie over Uden WereldWijd, kijk op: www.udenwereldwijd.org
Evenals voorgaande jaren zijn wij ook 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 Mauganidze Kindhearted, een weeshuis, kunnen ondersteunen. Dit weeshuis staat in een
stad nabij Harare, Zimbabwe. Hier worden straatkinderen opgevangen. Door de erbarmelijke situatie in Zimbabwe is er geen geld van overheidswege, terwijl het
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weeshuis wel de kinderen voor de overheid opvangt. We zijn heel erg blij met de bijdrage van de PMT zodat we hier ook wat verlichting kunnen bieden.
Tegelijkertijd krijgen deze kinderen hierdoor betere kansen voor hun eigen toekomst.
Een vaste plek hebben we inmiddels op de Schapendag in Odiliapeel 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. Naast vaste openingstijden is onze boekenzolder ook op afspraak geopend.
Ook op de kofferbakverkoop in Odiliapeel waren we te vinden. Een dag met veel gezelligheid en erg mooi weer op een mooie locatie.
In augustus was Jos Martens in Nederland en hebben we weer kunnen genieten van alle verhalen over de kinderen. Wat een clubje om trots op te zijn. Er wordt
hard gewerkt door de kinderen en degenen die hen begeleiden, zodat ze allemaal kunnen groeien in hun eigen tempo en op de manier die bij hen hoort. Daarbij
blijft het doel dat zij hun eigen toekomst vorm kunnen geven.
Helaas was er dit jaar ook een verdrietig bericht. Een van de kinderen is op 14-jarige leeftijd overleden na een heel kort ziekbed. Familie, vrienden en bekenden
hebben met veel respect afscheid van hem genomen.
Over al deze ontwikkelingen houden we u op de hoogte via onze Facebook-pagina.
Dit was het jaar 2018 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. 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 en UWW. U
ziet dat het grootste gedeelte van de inkomsten zonder al te veel vaste lasten rechtstreeks naar de Chengetai Children Trust in Zuid-Afrika gaat. De trust geeft dat
geld uit aan voeding, medische kosten, schoolgeld, uniformen, huisvesting, energiekosten en kleding. Daarnaast is een ander project gefinancierd in Zimbabwe, het
Mauganidze Kindhearted.

Financieel Jaarverslag Stichting Chengetai Children 2018
Inkomsten
Saldo 1-1-2018
Inkomsten van Donateurs Activiteiten en Giften

Totaal

Uitgaven
€ 2.219,44
€ 19.239,84

€ 21.459,28

Chengetai Children Trust
Weeshuis Harare
Bankkosten
Onkosten Website

€ 16.690,00
€ 3.050,90
€
125,32
€
30,00

saldo 31-12-2018

€

totaal

€ 21.459,28

1.563,06
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Mede namens deze kinderen danken wij u nogmaals en hopen ook op uw steun in 2019.
Odiliapeel
januari 2019

