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Beste sponsors en belangstellenden van kindertehuis Jacaranda,
Hierbij ontvangt u een nieuwe editie van onze nieuwsbrief. Deze bestaat voornamelijk uit
een nieuwsbrief van zuster Evarista vanuit het kindertehuis en een financiële
voortgangsrapportage over 2015, aangevuld met een begroting van 2016. Zuster Elizabeth
heeft zoals altijd de financiën opgesteld. Zij is in Malawi verantwoordelijk voor de financiën
van alle missie-activiteiten in dat land.
De zusters schrijven in het Engels en wij hebben de rapporten voor u in het Nederlands
vertaald en de bedragen omgerekend van Malawische Kwacha naar Euro. In 2015 is de
munteenheid met 15% gedevalueerd ten opzichte van de Euro.
Er zijn momenteel 50 kinderen in het kindertehuis en zij krijgen allen basisonderwijs.
Daarnaast blijft Jacaranda de kinderen ondersteunen die op middelbare scholen zitten of
zelfs op de universiteit.
In de financiële rapportage kunt u lezen dat de kosten van het levensonderhoud ongeveer
€ 30.000 bedragen en dat die kunnen worden gefinancierd. Met zo’n € 10.000 leveren wij
daarvoor een mooie bijdrage. Niettemin zijn er nog wensen waar nog geen financiering voor
is, zoals onderhoud van het huis, nieuwe matrassen, 7 grote tafels en stoelen voor de
kinderen en vaardigheidstraining voor kinderen die klaar zijn met de middelbare school.
Wanneer u hieraan wilt bijdragen, wordt dat zeer gewaardeerd.
Mede namens de zusters uit Malawi bedanken wij u hartelijk voor uw belangstelling en
bijdragen.
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
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Beste Donateurs en Vrienden,
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Hartelijke groeten!. Heel erg bedankt voor alle soorten van hulp
aan onze kindertehuis.
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Na onze vorige nieuwsbrief is er
veel gebeurd, ondermeer is ons
team gewijzigd.
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2015 Jacaranda
nieuwkomer

Er zijn nu vijf zusters in Jacaranda: Linda Viano, Gloria Million,
Mary Madise, Lizzie Chavi en
Trinitas White. Wij danken deze
zusters voor hun toewijding en
werklust.

Nieuwjaarsfeest

D

e zusters en kinderen organi-

seerden een nieuwjaarsfeest toen
alle kinderen weer terug waren van
hun kerstvakantie. Dit kleurrijke
feest werd gehouden op het terrein
van ons huis. Op het feest werden
de kinderen verwend met heerlijke
gerechten en drankjes. Het hoogtepunt van het feest was de
uitvoering van de kinderen: drama,
traditionele dansen, gedichten en
ze speelden verschillende spelletjes. Dit maakte de dag kleurrijk.
De beste prestaties werden met
cadeautjes beloond.

De dans-uitvoering
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Voortgangsrapport

Z

oals altijd hebben wij de

schoolresultaten van
kinderen verzameld.

onze

Op de lagere school is ongeveer drie kwart overgegaan
naar de volgende groep. Wij
feliciteren hen en wensen hen
het allerbeste in de volgende
groep. We moedigen hen aan,
maar we moedigen ook degenen aan die niet zijn overgegaan.
Zes van de lagere school
kinderen doen eindexamens in
mei. Wij hopen dat ze allemaal
geselect eerd wor den op
ver schill end e mi ddel bar e
scholen.
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Overlijden van Mathews Minyanga

M

athews Minyanga, één

van de kinderen opgevoed in
Jacaranda Kindertehuis, overleed op 6 februari van dit jaar
in Zuid-Afrika. Hij werd op
zijn werk gedood. De reden
van zijn moord is nog niet
bekend.
Na het verlaten van Jacaranda,
ging Matthews naar Tanzania
en Zambia voor verdere studies. Tegelijkertijd probeerde
hij toe te treden
tot de
priesterlijke religieuze orde van
Marianist, maar dat is hem niet
gelukt. Van daaruit ging hij
naar Zuid-Afrika om te gaan
werken.
Zijn lichaam werd op 27 februari 2016 thuis gebracht en hij
werd begraven op dezelfde dag
hier in Blantyre. De zusters en
een aantal de kinderen woonden de begrafenis bij. Wij zijn
zeer bedroefd door zijn
plotselinge overlijden. Moge
zijn ziel rusten in vrede.

Moge zijn ziel rusten in vrede
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2015 Jacaranda Nieuwkomer

I

n het afgelopen jaar kwam een nieuw kind

bij ons: Mphatso Bonjisi. Mphatso. Hij is 6
jaar oud en komt uit Nsanje. Hij zit nu op de
lagere school en doet het prima in de klas.
Op dit moment hebben we 43 lagere school
kinderen in het kindertehuis en daarnaast
nog een aantal die op middelbare en hoge
scholen zitten. Wij verwachten dat alle
kinderen betrouwbare burgers zullen worden
in de samenleving.
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Bezoekers

Kinderen op het
voortgezet onderwijs

Schorsing

O

O

A

gezegend met een bezoek van
een Amerikaanse dame. Ze
kwam samen met Fr. Kasulo
van de Blantyre Arch-bisdom.

en Caroline Wayekha deden
het goed tijdens hun Junior
Cetificaat Examens vorig jaar,
terwijl Lucia en Maria Chibabade het niet haalden. Lucia
gaat het opnieuw proberen.

ondergingen Ireen Ketulo, Mary
Bonjesi en Millenia Allan disciplinaire
maatregelen. Ze waren enige tijd
geschorst en ze zijn nu terug als andere
personen. We hopen dat ze zullen
doorgaan met hun goede gedrag.

p 19 februari werden we

De kinderen waren erg blij met
hun komst. Aan het einde van
hun bezoek kregen wij diverse
geschenken, waaronder een
geit.
Op 26 februari kregen we
opnieuw bezoek, dit keer
scholieren van de Chichiri Intensive middelbare school. Zij
deden verschillende activiteiten

“We danken iedereen
voor hun
vrijgevigheid.”

en onze kinderen vermaakten
hun ook. Zij brachten verschillende cadeautjes mee voor
onze kinderen.
We danken iedereen voor hun
vrijgevigheid

nze kinderen, Ivy Lihaka

Maureen Lajabu en Ndaziona
Smart deden hun Malawi
School Certificate examen en
slaagden voor hun examen.

ls

gevolg

van

Enkele van onze meisjes zitten
op hoge scholen.
Agnes Folley werd in september 2015 toegelaten op Emmanuel Teachers Training College in Lilongwe.
Christina Dzimbiri staat ingeschreven aan het Kamuzu
College voor Verpleging en
Irene Kamikonje bij het Bunda
College van Landbouw

Welkom terug lieve kinderen

w angedrag,
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Zusters van Onze Lieve Vrouwe
Jacaranda Kindertehuis
Postbus 5682
Limbe Malawi
Tel.: 0111 918 922
Fax: 01 843 697
E-mail: kapwataevarista@yahoo.com

Num m er1 2016

Pag i na 5

ZUSTERS VAN ONZE LIEVE VROUWE, STELLA MARIS CONVENT,
POSTBUS 391, BLANTYRE. TEL: 01980498/0995354508
E-MAIL : <elizabethnsewa@yahoo.com
28 mei 2016.
:

Beste Gerard Pater en bestuursleden van de Stichting Mensen met een Missie,
Het is al een tijdje geleden dat ik u heb geïnformeerd over de financiën.
Hartelijk dank voor uw financiële steun. Dat heeft ons geholpen om de activiteiten van Jacaranda
kindertehuis aan te sturen en te realiseren.
Jacaranda heeft vele uitdagingen en zonder uw hulp zou het moeilijk zijn voor ons om onze
missie te realiseren: het zorgen voor de wezen in het kindertehuis.
Wij waarderen uw liefde en zorg voor ons missiewerk zeer.
Van onze uitdagingen vragen de volgende zaken het meeste van ons budget van ons
levensonderhoud:
Omdat we het thuis en de huisvesting zijn van onze kinderen, is er veel onderhoud, reparatie, en
vervanging van huishoudelijke zaken zoals toiletten, stoelen, borden, deuren, ramen et cetera.
Elektriciteit wordt steeds duurder. In ons vorige budget, hebben wij toegelicht dat de
elektriciteitsmeter kapot was, maar inmiddels is die gerepareerd en hebben we weer elektriciteit
gekocht en betaald.
Verder gebruiken we water voor onze tuin en de was uit een geboord gat in de grond, omdat
water ook steeds duurder is geworden.
Ook het salaris voor ons personeel is hoog. Omdat de waarde van onze munt zwakker en zwakker
wordt, stijgen de prijzen en moeten we de salarissen met 10% verhogen. Wanneer we dat niet
zouden doen, zouden de salarissen te laag worden en zouden we ons personeel kwijt raken. We
hebben 12 mensen in dienst die samen met onze 5 zusters werken.
Er zijn 50 kinderen in het tehuis. Het schoolgeld en de school uniforms zijn ook een uitdaging.
Naast de 50 kinderen in ons tehuis hebben we ook nog 10 kinderen die op de middelbare school.
Zij wonen weliswaar niet in het weeshuis, maar staan nog wel onder de zorg van de zusters. Ze
woonden wel in ons kindertehuis toen ze nog op de lagere school zaten. U ziet daarom in de
financiële cijfers dat de schoolkosten erg hoog zijn.
De grootste uitdaging daarbij is als kinderen geselecteerd worden om verder te studeren op de
universiteit. Wij hebben op dit moment 2 meisjes op de universiteit. We hebben ook 5 meisjes die
hun middelbare school af hebben, maar niet naar de universiteit gaan. Zij hebben geld nodig voor
vaardigheidstrainingen, maar het lukt ons niet dat de betalen. Momenteel helpen ze de
tuinmannen in het dorp, maar we zijn bang dat hun verdere ontwikkeling stagneert.
Tot zover de uitdagingen van de kosten van het levensonderhoud.
1

EXTRA BUDGET
Omdat we een congregatie zijn, zijn we voor onze inkomsten afhankelijk van donaties.
Er komen helaas minder donaties binnen. Dat betekent dat het weinige dat we ontvangen moeten
verdelen over onze verschillende missiewerken, uitgezonderd uw donatie die we specifiek aan
ons weeshuis besteden.
Hierdoor hebben we heel wat onderwerpen niet in ons Extra budget opgenomen, maar wij hebben
een prioriteitenlijstje voor mochten er donaties komen, dan kunnen we kiezen uit deze lijst.
Voor al onze instituten en conventies hebben we zo’n lijstje. Voor Jacaranda kindertehuis is dat:
- Onderhoud van het huis,
- Nieuwe matrassen,
- 7 grote tafels en stoelen voor de kinderen,
- Vaardigheidstraining voor kinderen die klaar zijn met de middelbare school,
- 2 nieuwe zonnegeisers voor de kinderen.

Beste vrienden, er is genoeg voor jullie om samen met ons naar te kijken en over te denken.
Echter we zien en we voelen dat u goed werk doet en we zien elk jaar duidelijk de ontwikkeling
van onze kinderen, mede mogelijk door uw financiële steun.
Hartelijk dank en moge de goede God u zegenen met gezondheid, liefde en zorg in uw dagelijks
leven.
Hoogachtend.
Zuster Elizabeth Nsewa,
(Regionale Raad)
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Jacaranda Children's Home, jaarcijfers 2015 en begroting 2016 (cijfers in €)

Be groting2015

Jaarcijfers2015

Begroting2016

1 euro = 668,8 Malaw ische Kw acha
Ontvangste n
1. Congregatie O.L. Vrouw

7.518

2. Sociaal fonds

21.023

3. Opbrengst collectes kapel

-

4. Opbrengst uit verhuur van accomodatie

90

5. Oogstopbrengst verbouw van mais

-

6. Rente

0

7. Overige ontvangsten

1.769

Totaal

30.400

Uitgaven
1. Bankkosten
2. Kosten voedingsmiddelen
3. Kledingkosten en zakgeld (zusters)

176

207

224

5.981

8.050

6.409

718

730

718

4. Kosten vakantie zusters

45

45

45

5. Kosten gezondheidszorg

748

754

748

6. Kosten onderhoud gebouw en, inventaris en tuin

897

1.279

897

7. Kosten elektriciteit en gas

2.871

2.503

4.112

8. Kosten w aterverbruik en w asmiddelen

2.243

2.022

3.589

9a. Benzine- en oliekosten

449

714

493

9b.Buskosten zusters

224

286

247

9c.Buskosten kinderen

897

1.108

1.196

1.794

1.419

748

45

35

45

12.Cadeautjes/representatiekosten

188

229

224

13.Benodigdheden voor de kapel

287

286

374

14. Retraites, cursussen, abb.kranten/tijdschriften
15.Kosten viering(gezamenlijke)verjaardag en
ontspanning van kinderen
16.Salariskosten, belasting en (w erk)kleding
lekenmedew erkers
17.Kosten bijdrage aan families die kinderen tijdens
schoolvakanties opnemen

653

279

504

150

147

150

4.405

3.913

4.242

30

22

30

10.Verzekering en kosten onderhoud auto
11.Telefoonkosten

18.Kosten kleding/schoeisel kinderen
19.Schoolgeld en -uniformen
20.Administratie- en portokosten
21.Investeringskosten i.v.m. verbouw mais
Totaal

299

182

299

7.371

5.820

8.223

224

238

254

60

106

60

30.753

30.372

33.828

Saldo ontvangste n en uitgaven

Saldo bankrekening
Saldo in kas
Totaal

28
1-01-15

31-12-15

257

346

72

10

329

356

muta tie

28

