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Beste sponsors en belangstellenden van kindertehuis Jacaranda,
Hierbij ontvangt u de jaarlijkse nieuwsbrief. Deze is dit jaar later dan normaal. De reden
daarvoor is dat wij de financiële cijfers uit Malawi veel later kregen en dat komt weer
doordat het voor de zusters in Malawi moeilijk was om de begroting rond te krijgen.
De inkomsten die het kindertehuis ontvangt dalen. Dat is helaas ook het geval voor de
bijdragen die wij vanuit de Stichting in Vianen kunnen geven. De groep sponsors wordt
ouder en er komen niet of nauwelijks nieuwe sponsors bij. Gelukkig blijft u periodiek uw
giften doen en levert de september-actie jaarlijks een mooie bijdrage op. Daardoor kunnen
we de daling beperken en Jacaranda blijven ondersteunen.
Het kindertehuis kan nog steeds in haar dagelijkse behoeften voorzien, maar er is geen geld
beschikbaar voor nieuwe aankopen en verbeteringen.
Sinds vorig jaar hebben wij regelmatig contact via whatsapp met zuster Gloria. Zij is één van
de zusters in Jacaranda. Daardoor blijven we bij tijd en wijle op de hoogte.
Jacaranda zorgt in totaal voor 47 kinderen. 33 kinderen zitten op basisonderwijs en wonen
volledig in het kindertehuis. De kinderen haalden wisselende resultaten op school, ongeveer
de helft is overgegaan naar de volgende groep. Vier kinderen zaten in de hoogste groep, dat
is net als bij ons groep 8. Daarvan moet één het nog een keer overdoen en is er één
geplaatst op de middelbare school. Voor de andere twee is het nog even afwachten of ze
terecht kunnen.
Voor 14 kinderen op de middelbare school verzorgt Jacaranda de schoolkosten en andere
zaken als uniforms, reiskosten etc. In de schoolvakanties zijn deze kinderen in het
kindertehuis.
Drie meisjes hebben nadat ze het kindertehuis hebben verlaten een soort huishoudschool
gedaan. Eén van die meisjes is inmiddels aan het werk in het Kalemba ziekenhuis, de andere
twee zoeken nog werk. Twee jongens zijn in afwachting van de start van hun technische
studies die met uw bijdragen worden gefinancierd. Twee andere meisjes zouden ook een
vervolgopleiding doen, maar het duurde te lang voordat het kon worden gefinancierd.
Voordat het zover was, raakten ze zwanger en konden niet starten met de opleiding.
In de afgelopen twee jaren zijn 7 jongens weggestuurd, omdat ze dingen hebben gestolen uit
het kindertehuis. Er is waar mogelijk contact opgenomen met familie met verzoek om ze op
te nemen en met uitleg waarom.
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In de financiële rapportage kunt u lezen dat de kosten van het levensonderhoud ongeveer
€ 30.000 zijn. In euro’s is dat meer dan vorig jaar en dat komt vooral doordat er in Malawi
een minimumloon is ingesteld waardoor de salariskosten zijn gestegen en doordat de
schoolkosten toenemen. Wij hebben in 2017 € 7.510,62 bijgedragen, waarvan € 1.000 voor
vervolgopleidingen en ook € 1.000 voor het repareren van de waterleiding.
Op het moment van schrijven zijn de kinderen net vertrokken naar familie om de
zomervakantie door te brengen. In de tussentijd houden de zusters een grote schoonmaak,
zodat de kinderen bij terugkomst weer fris aan een nieuw schooljaar kunnen beginnen.
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@outlook.com
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Jacaranda Children's Home, jaarcijfers 2017 en begroting 2018 (cijfers in €)

Begroting2017

Jaarcijfers2017

Begroting2018

1 euro = 870 Malaw ische Kw acha
Ontvangsten
1. Congregatie O.L. Vrouw

6.995

2.a. Bijdrage Stichting Mensen met een Missie

7.511

2.b. Overige bijdragen sociaal fonds

12.326

3. Overige ontvangsten

566

Totaal

27.397

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

220

208

230

5.284

5.022

5.549
441

441

358

4. Kosten vakantie zusters

28

28

28

5. Kosten gezondheidszorg

574

615

574

6. Kosten onderhoud gebouw en, inventaris en tuin

1.071

1.030

1.025

7/8. Kosten elektriciteit en gas

3.630

3.099

3.286

9/10/11. Waterverbruik, w asmiddelen, toiletartikelen

2.412

2.689

2.533

12. Benzine

460

453

460

13.Buskosten zusters

172

130

138

14.Buskosten kinderen

919

795

862

15.Verzekering en kosten onderhoud auto

804

714

747

23

34

23

17.Cadeautjes/representatiekosten

115

56

115

18.Benodigdheden voor de kapel

230

409

241

18. Retraites, cursussen, abb.kranten/tijdschriften
19.Kosten viering(gezamenlijke)verjaardag en
ontspanning van kinderen
20.Salariskosten, belasting en (w erk)kleding
lekenmedew erkers

371

412

350

80

121

80

3.838

4.221

5.612

195

174

195

6.318

6.542

7.763

16.Telefoonkosten

21.Administratie- en portokosten
22.Schoolgeld en -uniformen
23.Kosten bijdrage aan families die kinderen tijdens
schoolvakanties opnemen
24.Kosten kleding/schoeisel kinderen

23

11

23

230

207

287

18

23

25.Kosten i.v.m. verbouw mais

39

26. Kranten

-

-

40

28. Kosten regionaal bestuur

-

-

155

27.478

27.346

Totaal
Saldo ontvangsten en uitgaven

Saldo bankrekening
Saldo in kas
Totaal

30.779

51
1-01-17

31-12-17

11

47

1

15

12

62

mutatie

51
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ver
waterleiding

huishoudschool

klaar om naar familie op vakantie te gaan
met de zusters

