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Woord vooraf
Zonder enige twijfel kunnen we zeggen dat ook 2021 een bijzonder jaar is geweest. Door de aanhoudende coronapandemie was vergaderen een uitdaging
geworden. Maar ook de markten waar we andere jaren met onze boekenkraam te vinden waren, ging niet door . Gelukkig kon de Peel Missie Tour (PMT) wel
doorgaan en ook Uden WereldWijd (UWW) gaf de mogelijkheid om weer een project in te dienen. In het verslag leest u over de ontwikkelingen in 2021 en hoe de
gelden besteed zijn.
Het jaar 2021 was ook in een ander opzicht bijzonder. Stichting chengetai Children bestond 10 jaar. Een mooie mijlpaal en met bescheiden trots kunnen we zeggen
dat er veel bereikt is. We hebben de ontwikkeling van de Zimkiddiez gevolgd en volgen dat nog steeds. We kunnen een steentje bijdragen aan de dromen en
ambities van kinderen. Zowel bij de Zimkiddiez als bij het Mauganidze Kindhearted. Hoe moeilijk een situatie ook is, zij gaan door om hun dromen te
verwezenlijken. Daar mogen wij ze bij ondersteunen!
Het verslag
Zoals gebruikelijk zijn we ook dit jaar gestart met het kritisch doornemen van alle verslagen. Via Jos en Everjoyce Marten krijgen wij gedetailleerd te zien waar het
geld aan uit is gegeven. Zowel voor het weeshuis als voor de Zimkiddiez. Ook dit jaar bleek dat het erg moeilijk is om nieuwe sponsors / donateurs te binden aan
onze stichting. Door corona heeft dit op een laag pitje gestaan. Het contact met een fonds wat ons wil ondersteunen bij de bouw van het weeshuis Mauganidze,
wordt verder opgebouwd.
Daarnaast zijn we ook dit jaar gesteund door Uden WereldWijd. Zij zamelt 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 gebruikten dit geld om
het schoolgeld te betalen van één van de kinderen. Hij studeert sociologie aan de Midlands Universiteit van Gweru, Zimbabwe. Daarnaast hebben we het mogelijk
gemaakt dat hij zijn rijbewijs kon halen om zijn kansen op werk te vergroten na zijn studie. Ook in Zimbabwe heeft corona een grote invloed op de studenten. Er is
lange tijd geen onderwijs geweest en online is moeilijk vanwege slechte verbindingen. Met onze stichting steunen we hem met de benodigdheden voor zijn studie
zoals kosten voor internet en het rijbewijs.
Door het inzamelen van kleding kunnen mensen ons ook mede ondersteunen. Voor meer informatie over Uden WereldWijd, kijk op: www.udenwereldwijd.org
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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. Ook
dit jaar ging deze fietstocht, helemaal coronaproof, door. 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 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.
Door de coronacrisis konden evenementen als de Schapendag. Hier hadden wij een vaste plek voor de verkoop van onze boeken. Toch heeft de coronacrisis ook
weer een andere manier gebracht voor de verkoop van boeken. De Boekenkast heeft een vaste plek, open en toegankelijk voor iedereen, waardoor de verkoop
van boeken gewoon door kan gaan. De Boekenkast is te vinden aan de Spechtenlaan en wordt druk bezocht.
Jos en Everjoyce Martens onderhouden nog steeds de contacten met de kinderen en het weeshuis. Daardoor kunnen wij met regelmaat genieten van de verhalen
uit Zimbabwe.
Over al deze ontwikkelingen houden we u op de hoogte via onze Facebook-pagina.
Dit was het jaar 2021 in vogelvlucht. We kijken terug op een jaar waarin mooie stappen gezet zijn door de kinderen en het weeshuis. Ondanks de erbarmelijke
situatie in Zimbabwe én de coronacrisis blijven zij werken aan hun toekomst. 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 horen van Jos
en Everjoyce hoe belangrijk het is om deze kinderen perspectief te blijven bieden. 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?

Stichting Chengetai Children
Oudedijk 143
5409 SC Odiliapeel
Kamer van Koophandel 51503719
Oprichtingsdatum 15-12-2010
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 ondersteuning van de kinderen en het weeshuis, het
Mauganidze Kindhearted, gaat. Het geld wordt gebruikt voor voeding, medische kosten, schoolgeld, schooluniformen, huisvesting, energiekosten en kleding.
Op dit moment sparen we om het weeshuis, te helpen bij de bouw van een eigen gebouw. De huidige accommodatie wordt gehuurd en ze willen graag een eigen
gebouw voor de kinderen. Om dit te realiseren is ons banksaldo groter. Zoals eerder al vermeld zoeken we hier ook fondsen voor om deze droom waar te maken.
Het eigen vermogen van de stichting bestaat enkel uit het banksaldo.
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Financieel Jaarverslag Stichting Chengetai Children 2021
Inkomsten
Uitgaven

Saldo 1-1-2021

€13.029,93

Zimkiddiez

€7.911,18

Inkomsten

€14.412,61

Weeshuis

€7.500,61

Bankkosten
Website

Totaal

€27.442,54

€119,37
€30,00

Saldo 31-12-2021

€11.881,38

Totaal

€27.442,54

Mede namens deze kinderen danken wij u nogmaals en hopen ook op uw steun in 2021.
Odiliapeel
januari 2022

