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Beste sponsors en belangstellenden van kindertehuis Jacaranda,
Hierbij ontvangt u de jaarlijkse nieuwsbrief. Het kindertehuis Jacaranda heeft het moeilijk
momenteel, financieel en door het coronavirus.
Er is geld nodig voor reparatie van het dak dat in het najaar van 2019 is getroffen door
stormschade. Het dak is oud en de materialen niet meer leverbaar. Het hele dak moet
daarom worden vervangen. Wij hebben uit uw donaties van het afgelopen jaar € 3.000
bijgedragen. Er is niet of nauwelijks ruimte om iets te doen boven de reguliere
benodigdheden, dus ze moeten het hebben van dit soort extra inkomsten.

Verder is er nog steeds het probleem van de waterleiding waar wij eerder over schreven. Wij
hadden daar al eens € 1.000 voor beschikbaar gesteld. Aangezien vervanging van het dak
een hogere urgentie heeft, is dit bedrag overgeheveld naar het ‘potje voor het dak’. Er is
daarvoor nu nog zo’n € 6.000 nodig.
In Malawi slaat het coronavirus momenteel toe, zoals in onderstaande grafiek is te zien.
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Ook in Jacaranda zijn de gevolgen voelbaar. Er zijn steeds meer berichten van zieken en
doden. De kinderen blijven sinds eind maart in het tehuis en is er nog geen zicht dat de
scholen open gaan. Normaliter gaan de kinderen in de zomer naar familie, voor zover die er
is. Echter de corona laat dit nu niet toe.
Jacaranda zorgt in totaal voor 45 kinderen. De meest daarvan (36) wonen in het kindertehuis
en volgen basisonderwijs (maar nu even niet) en wonen volledig in het kindertehuis. Voor 9
kinderen op de middelbare school verzorgt Jacaranda de schoolkosten en andere zaken als
uniformen, reiskosten etc. In de schoolvakanties zijn deze kinderen in het kindertehuis.
Daarnaast ondersteunt Jacaranda 2 kinderen die een beroepsopleiding doen. Eén daarvan
wordt betaald uit uw donaties.
Gelukkig gaat het goed met de kippen. De zuster hebben ervaring opgedaan hoe ze zelf
kippenvoer konden produceren en hoe ze eieren en vlees konden verkopen. Er zijn nu 46
kippen die eieren leggen. Ze hebben onlangs 30 eieren gebracht naar iemand die een
broedmachine heeft in de hoop weer kuikens te krijgen.
Natuurlijk zijn er ook genoeg gebeurtenissen in het dagelijks leven. Nieuwe kinderen komen,
er wordt gespeeld, geleerd, gewerkt etc. Op de laatste pagina een paar foto’s daarvan. Eén
verhaal willen we u niet onthouden en dat gaat over de 8-jarige Panashe Muwanya. Hij
woonde met zijn ouders en grootouders in Zimbabwe, maar zij hadden heimwee naar
Malawi en kochten daar een huis. Daar sloeg het noodlot toe: beide grootouders en zijn
vader kwamen te overlijden en de familieleden pikten alle bezittingen in. Moeder was niet in
staat voor hem te zorgen en de familie zei tegen Panashe dat hij maar terug moest gaan naar
Zimbabwe. Zo kwam hij in Jacaranda.
In de financiële rapportage kunt u lezen dat de kosten van het levensonderhoud ongeveer
€ 32.000 zijn, dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. Wij hebben in 2019 € 5.117 bijgedragen
en daarbovenop nog € 700 voor vervolgopleidingen en ook € 3.000 voor reparatie van het
dak. Dat zijn nog steeds mooie bijdragen, al wordt het helaas wel minder doordat het aantal
donoren langzaam terugloopt.
Mede namens de zusters in Jacaranda dank voor uw financiële bijdragen! Mocht u nog iets
willen geven aan een goed doel, maar u weet nog niet waaraan, dan zou een bijdrage voor
het dak en de waterleiding welkom zijn.
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 2019 en begroting 2020 (cijfers in €)

Begroting2019

Jaarcijfers2019

Begroting2020

1 euro = 829 Malaw ische Kw acha
Ontvangsten
1. Congregatie O.L. Vrouw

9.262

2.a. Bijdrage Stichting Mensen met een Missie

5.117

2.b. Overige bijdragen sociaal fonds

15.038

3. Verhuur vergaderzaal van kindertehuis

46

4. Overige ontvangsten

2.512

Totaal

31.975

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

241

342

290

5.828

5.595

5.828
463

579

579

4. Kosten vakantie zusters

29

36

29

5. Kosten gezondheidszorg

603

325

603

6. Kosten onderhoud gebouw en, inventaris en tuin

1.076

1.323

1.130

7/8. Kosten elektriciteit en gas

3.451

3.181

3.378

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

2.661

2.639

2.775

12. Benzine

483

487

362

13.Buskosten zusters

145

153

145

14.Buskosten kinderen

905

683

724

15.Verzekering en kosten onderhoud auto

784

1.543

965

24

5

24

17.Cadeautjes/representatiekosten

121

103

121

18.Benodigdheden voor de kapel

253

422

266

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

368

544

519

84

106

84

6.762

5.864

6.027

205

163

215

6.923

7.192

7.026

16.Telefoonkosten

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

24

24

24

302

468

302

25.Kosten i.v.m. verbouw mais

24

12

24

26. Kranten

42

71

42

163

78

81

32.080

31.937

31.449

24.Kosten kleding/schoeisel kinderen

28. Kosten regionaal bestuur
Totaal
Saldo ontvangsten en uitgaven

Saldo bankrekening
Saldo in kas
Totaal

38
1-1-2019

31-12-2019

18

51

7

12

25

63

mutatie

38
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schoenen poetsen

Panasha Muwanya (zie voorgaande pagina)

Pinda’s, bonen en mais planten

Ongelukje gehad….

