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Woord vooraf 

Het jaar 2022 was een jaar van uitersten. In het begin van het jaar kenden we een lockdown en halverwege het jaar was zo goed als alles weer mogelijk. Ook bij de 

Zimkiddiez en bij het weeshuis, Mauganidze Kindhearted,  zijn er veel ontwikkelingen geweest. We volgen dit op de voet door onze vaste contactpersoon dhr. 

Ngoni Katsvairo en Everjoyce Martens heeft een bezoek gebracht aan Zimbabwe. Zij brachten beiden uitgebreid verslag uit van hun bevindingen. 

Het verslag 

Zoals gebruikelijk zijn we ook dit jaar gestart met het kritisch doornemen van alle verslagen. Via Jos en Everjoyce Martens krijgen wij gedetailleerd te zien waar het 

geld aan besteed is voor de Zimkiddiez. Dhr. Ngoni Katsvairo begeleidt de bouw van het weeshuis en brengt hiervan minutieus verslag uit.  

We zijn dit jaar gesteund door de PMT (Peel Missie Tour), UWW (Uden WereldWijd) en onze bijzondere donateurs. Samen hebben we weer veel mogelijk kunnen 

maken. Met trots kunnen we zeggen dat een tweede Zimkiddie zijn bachelor heeft gehaald. Mede dankzij de steun van UWW. Het weeshuis is vliegend van start 

gegaan met de nieuwbouw. Hieraan heeft de PMT, samen met onze donateurs, een hele mooie bijdrage geleverd.  

Helaas werd één van de Zimkiddiez ernstig ziek. Het duurde even voordat de juiste diagnose was gesteld en een passende behandeling kon starten. In een land als 

Zimbabwe zijn medicijnen niet vanzelfsprekend. Gelukkig heeft zij intussen de juiste medicatie en kan ze gaan herstellen. Dit zal zeker nog maanden duren. 

Gelukkig wordt ze erg goed verzorgd door haar tante en haar zus.  

Het Mauganidze Kindhearted had een droom: een eigen gebouw. In 2022 zijn ze begonnen met de bouw hiervan. Onder begeleiding van dhr. Ngoni Katsvairo, zijn 

ze hard aan het werk gegaan. Ook in Zimbabwe is de inflatie hoog en zijn de bouwmaterialen vele malen duurder geworden dan de oorspronkelijke begroting. Zij 

zetten door en wij blijven hen daarbij ondersteunen. Dit kunnen wij doen door de bijdrage van de PMT. Met deze bijdrage kunnen de dagelijkse zaken betaald 

worden en kan het weeshuis blijven draaien. Hierdoor kan de bouw gerealiseerd worden. Wij hebben dit jaar de steun gekregen van bijzondere donateurs. Zij 

hebben er voor gezorgd dat de bouw echt van start kon gaan.  

In de periode april / mei is Everjoyce Martens op bezoek geweest in Zimbabwe. Zij heeft de Zimkiddies bezocht en samen met haar zus gekeken naar de 

ziekenhuisbehandeling, de voortgang daarvan en natuurlijk de schoolontwikkeling van de kinderen. Daarnaast heeft zij ook een bezoek gebracht aan het weeshuis 

en met eigen ogen kunnen zien hoe de bouw vorderde. Over al deze ontwikkelingen houden we u op de hoogte via onze Facebook-pagina. 
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Ook in 2022 zijn evenementen niet doorgegaan waardoor we niet met onze boeken op pad zijn geweest. Door de Boekenkast kunnen we onze vaste en nieuwe 

lezers blijven voorzien van mooie boeken. Een ander punt van aandacht was de toekomst van de Zimkiddiez na hun schoolcarrière. In een land als Zimbabwe waar 

de situatie zo erbarmelijk is, is het moeilijk om werk te vinden. Samen met Jos en Everjoyce kijken we hoe we hen in de toekomst kunnen begeleiden bij hun 

zoektocht naar werk zodat zij hun leven zelf kunnen vorm geven.  

Dit was het jaar 2022 in vogelvlucht. We kijken terug op een  jaar waarin mooie stappen gezet zijn door de kinderen en het weeshuis. Ondanks de enorm moeilijke 

situatie in Zimbabwe 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? 

 

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.  Ook dit jaar mochten we 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.      

 

Het eigen vermogen van de stichting bestaat enkel uit het banksaldo. 
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Financieel Jaarverslag Stichting Chengetai Children 2022    

             
 

Inkomsten      Uitgaven    
 

        
 

Saldo 1-1-2022  €   11.881,38     Chengetai Children   €   12.902,25   
 

Inkomsten  €   21.950,98     Weeshuis  €   12.346,15   
 

       Bankkosten  €       119,40   
 

       Website  €         30,00   
 

            
 

            
 

            
 

            
 

       Saldo 31-12-2019  €     8.434,56   
 

Totaal   €   33.832,36     Totaal  €   33.832,36   
 

       
 

 

 

Odiliapeel, januari 2023 

 


