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Beste sponsors en belangstellenden van kindertehuis Jacaranda,

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van 2014. Wij hebben u twee ontwikkelingen te
melden.
Het eerste betreft een update vanuit Malawi. Deze hebben wij in april ontvangen van de
zusters en hebben wij in het Nederlands vertaald. Ondanks dat de informatie inmiddels van
een paar maanden gelden is, is het de moeite waard om te lezen. De kinderen zijn na de
kerstvakantie weer op school begonnen. Het zusterteam is wat van samenstelling veranderd,
net als dat bij ons op het werk of op school gebeurt.
Het tweede is een financieel overzicht van het kindertehuis. Dat gaat over 2013 en de
begroting van 2014. Wij hebben een en ander omgerekend tegen de wisselkoers van eind
2013: 1 euro was equivalent met 568,5 Malawische Kwacha. Uw sponsorbijdragen vindt u
terug in de post ‘2. Sociaal fonds’. Zoals u ziet vormen uw bijdragen een belangrijke bron van
inkomsten voor jacaranda. En dat wordt nog belangrijker, omdat de gebudgetteerde kosten
in 2014 stijgen. De hoofdoorzaak daarvan is dat de lonen voor de lekenmedewerkers (kok,
tuinman, wasman, etc.) flink zijn verhoogd. Dat was nodig omdat de beloning die Jacaranda
betaalde te laag was geworden, waardoor het personeel niet langer dan een paar maanden
kon worden vastgehouden. Daarnaast valt de stijging van de de schoolkosten op. Dat heeft
een positieve achtergrond: naast de ruim 40 kinderen op de basisschool zijn er momenteel
maar liefst 12 kinderen op middelbare scholen. De kosten daarvan zijn hoog, ook al omdat
de kinderen daar op een internaat verblijven.
Wij bedanken u hartelijk voor uw belangstelling en bijdragen en wensen u een aangename
zomervakantie.
Wanneer u ons het mail-adres hebt doorgegeven, ontvangt u deze brief per mail en zo niet,
dan versturen wij het per post. Wij horen het graag als u uw voorkeur voor post of e-mail
wilt wijzigen. Vragen, opmerkingen of andere reacties zijn uiteraard welkom.
Met vriendelijke groet,
Gerard en Marja Pater
Lexmondsestraatweg 8
4133 LA Vianen
mmm-vianen@kpnmail.nl

jaarcijfers 2013 EUR
Jacaranda Children's Home, jaarcijfers 2013 en begroting 2014 (cijfers in €)

Begroting2013
Jaarcijfers2013
Begroting2014
1 euro = 568,5 Malawische Kwacha
Ontvangsten
1. Congregatie O.L. Vrouw

6,395

2. Sociaal fonds
3. Opbrengst collectes kapel
4. Opbrengst uit verhuur van accomodatie
5. Oogstopbrengst verbouw van mais
6. Rente
7. Overige ontvangsten
Totaal
Uitgaven
1. Bankkosten
2. Kosten voedingsmiddelen, beddengoed, toiletartikelen
3. Kledingkosten en zakgeld (zusters)
4. Kosten vakantie zusters
5. Kosten gezondheidszorg
6. Kosten onderhoud gebouwen, inventaris en tuin
7. Kosten elektriciteit en gas
8. Kosten waterverbruik en wasmiddelen
9a. Benzine- en oliekosten
9b.Buskosten zusters
9c.Buskosten kinderen
10.Verzekering en kosten onderhoud auto
11.Telefoonkosten
12.Cadeautjes/representatiekosten
13.Benodigdheden voor de kapel
14. Retraites, cursussen, abb.kranten/tijdschriften
15.Kosten viering(gezamenlijke)verjaardag en ontspanning
van kinderen
16.Salariskosten, belasting en (werk)kleding
lekenmedewerkers
17.Kosten bijdrage aan families die kinderen tijdens
schoolvakanties opnemen
18.Kosten kleding/schoeisel kinderen
19.Schoolgeld en -uniformen
20.Administratie- en portokosten
21.Kosten i.v.m. bewaking bewoners en gebouwen
22.Investeringskosten i.v.m. verbouw mais
Totaal

12,719
156
1
3,010
22,281

111

123

176

4,573
760
42
440
774
2,111
1,583
440
264
528
528
53
141
317
528

6,266
436
26
582
1,163
1,345
1,417
992
266
561
245
47
70
331
250

5,629
675
42
598
792
2,955
1,671
528
264
844
1,231
53
158
317
802

176

235

176

3,823

2,361

5,074

70
528
3,518
264
88
21,660

34
227
5,098
177
18
22,270

35
352
5,590
264
70
28,296

Saldo ontvangsten en uitgaven

Saldo bankrekening
Saldo in kas
Totaal

11
1/01/13
57
1
58

31/12/13
62
7
69

mutatie

11

JACARANDA CHILDREN’S HOME
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NIEUWSBRIEF

Beste weldoeners en vrienden,
Het doet ons genoegen u te informeren over de recente gebeurtenissen op het Jacaranda
Kindertehuis. We zijn het tweede deel van het schooljaar weer met frisse moed begonnen
en wij prijzen God dat hij met ons was in de kerstvakantie. De kinderen kwamen op
6 januari terug van hun vakantie.
BASIS SCHOOL
Wij hebben op dit moment 47 kinderen, zeven in de kleuterklas, en vervolgens:
· 4 in groep 1,
· 7 in groep 2,
· 4 in groep 3,
· 5 in groep 4,
· 7 in groep 5
· 3 in groep 6,
· 7 in groep 7 en
· 3 in groep 8.
Ze werken hard, zowel op school als thuis. Dat zie je ook aan de resultaten van de
tweede periode en het percentage kinderen dat overgaat. Maar liefst acht van onze
kinderen hoorden bij de top 10! Negen blijven zitten en de rest gaat over.
MIDDELBARE SCHOOL
We hebben 17 kinderen op de middelbare school; 14 meisjes en 3 jongens:
· 5 kinderen in de eerste klas,
· 2 kinderen in de tweede klas,
· 4 kinderen in de derde klas en
· 6 kinderen in de vierde klas.
Een aantal van onze kinderen die Junior Certificate of Education Examination (een soort
tussen-examen) hebben gehaald, zijn nu naar de derde klas gegaan. Goed nieuws dus!
Dat zijn Maureen Rajabu, Elizabeth Smart, Dickson Kamikonje and Lawrence Rajabu.
Helaas ook minder goed nieuws. Onze kinderen die eindexamen hebben gedaan voor
Malawi School Certificate of Education Examination hebben het niet gehaald en doen de
vierde klas nog een keer. Verder waren er drie schoolverlaters die nu aan het solliciteren
zijn, we bidden voor hen.

VERVOLGOPLEIDINGEN
Onze kinderen Ndachimwanji Forly en Lucia Kazembe die op een vervolgopleiding
zitten (College) zijn geslaagd voor hun Diploma en gaan nu starten met het Voortgezet
Diploma op het gebied van ontwikkeling van platteland en gemeenschap.
EXAMENS DE KOMENDE TIJD
11 van onze kinderen doen examen de komende tijd. De 3 kinderen die in groep 8 zitten
van de basisschool doen in mei examen. Twee kinderen doen in juni het tussen-examen
op de middelbare school in de tweede klas. En 6 kinderen doen eindexamen op de
middelbare school. Ze werken allemaal hard. We helpen ze door voor ze te bidden dat ze
glansrijk door de examens komen!
NIEUWE ZUSTERS
We zijn nu met vier zuster: Zuster Linda Viano, Zr Margaret Thumpwa, Zr Mary Madise
en Zr Judith Mwandama, waarbij we ook de 3 novices niet moeten vergeten die drie
maanden bij ons zijn. Zij kwamen op 3 februari en blijven dus tot 3 mei 2014.
DANK!
Beste weldoeners en vrienden, namens alle zusters en kinderen dank ik u voor alle hulp
die wij in 2013 mochten ontvangen. Ook in 2014 rekenen we weer op u! Wij wensen u
een mooie lente en geode paasdagen. Moge God u nu en altijd zegenen.
Met vriendelijke groet,

