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Beste sponsors en belangstellenden van kindertehuis Jacaranda,
Hierbij ontvangt u de jaarlijkse nieuwsbrief. Het kindertehuis Jacaranda gaat gestaag door.
Ook de kinderen die op de middelbare school in Stella Maris zitten of beroepsopleiding
doen, worden niet uit het oog verloren.
De inkomsten bleven in 2018 stabiel. De bijdrage die wij vanuit de Stichting in Vianen
konden geven was toegenomen door enkele speciale giften. Hartelijk dank voor ieder die
financieel heeft bijgedragen! Een nieuwe inkomstenstroom voor het kindertehuis is het
verhuren van de vergaderruimte van de school aan derden.
Wij hebben sinds 2017 met enige regelmatig contact via whatsapp met zuster Gloria. Zij is
één van de zusters in Jacaranda. Zij houdt ons op de hoogte van het reilen en zeilen.
Jacaranda zorgt in totaal voor 38 kinderen. De meest daarvan (30) wonen in het kindertehuis
en volgen basisonderwijs en wonen volledig in het kindertehuis. Het nieuwe schooljaar is net
begonnen. Voor 8 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.
Van twee jongens was het de bedoeling dat ze een technische opleiding zouden gaan doen
en wij hadden daarvoor € 1.000 beschikbaar gesteld. Maar helaas voldeden ze niet aan de
toelatingseisen. Het is onduidelijk wat zijn nu gaan doen.
Een meisje heeft beter nieuws gehad: zij mag een verpleegstersopleiding gaan doen. Dat
kost gedurende 2 jaar € 2.500 en ook voor haar hadden we al € 1.000 geschonken. Het geld
dat de twee jongens nu niet kunnen benutten wordt nu ook voor haar opleiding ingezet. De
resterende € 500 zullen wij t.z.t. ook financieren.
In het verleden hadden wij vernieuwing van de waterleiding van de middelbare school in
Stella Maris gefinancierd. Ook bij Jacaranda moet de waterleiding worden vernieuwd en
daarvoor hebben wij in 2018 € 1.000 betaald uit onze sponsorgelden van 2017. Dat is nog
niet genoeg voor de reparatiekosten en daar komt bij dat er recent, eind september,
stormschade was aan het dak van het kindertehuis. Het is op het moment van schrijven nog
niet duidelijk hoeveel geld nodig is voor deze reparaties. Wij hopen met uw hulp een mooie
bijdrage te kunnen leveren.
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Uit onze sponsorgelden van 2018 hebben wij € 850 gegeven voor het ontwikkelen van
nieuwe activiteiten. Ze zijn gestart met een kippen en een mooi kippenhok om eieren te
gaan verkopen

Verder is het idee om een winkeltje te beginnen voor de verkoop van voedselwaren,
waaronder natuurlijk eieren, maar ook groenten etc. We hopen hierover volgend jaar te
kunnen berichten.
In de financiële rapportage kunt u lezen dat de kosten van het levensonderhoud ongeveer
€ 30.000 zijn, dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. Wij hebben in 2018 € 9.922,09
bijgedragen en daarbovenop nog € 1.000 voor vervolgopleidingen en ook € 850 voor nieuwe
activiteiten. Dat zijn mooie bijdragen!
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

Nieuwsbrief kindertehuis Jacaranda oktober 2019
Jacaranda Children's Home, jaarcijfers 2018 en begroting 2019 (cijfers in €)

Begroting2018

Jaarcijfers2018

Begroting2019

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

7.378

2.a. Bijdrage Stichting Mensen met een Missie

9.922

2.b. Overige bijdragen sociaal fonds

10.738

3. Verhuur vergaderzaal van kindertehuis

504

4. Overige ontvangsten

-

Totaal

28.542

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

231

265

231

5.589

5.957

5.589
555

444

500

4. Kosten vakantie zusters

28

28

28

5. Kosten gezondheidszorg

579

442

579

6. Kosten onderhoud gebouw en, inventaris en tuin

1.032

615

1.032

7/8. Kosten elektriciteit en gas

3.310

2.745

3.310

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

2.552

2.806

2.552

12. Benzine

463

544

463

13.Buskosten zusters

139

131

139

14.Buskosten kinderen

868

512

868

15.Verzekering en kosten onderhoud auto

752

906

752

23

34

23

17.Cadeautjes/representatiekosten

116

157

116

18.Benodigdheden voor de kapel

243

383

243

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

353

155

353

81

17

81

5.653

5.398

6.486

197

106

197

7.820

6.553

6.640

16.Telefoonkosten

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

23

12

23

289

220

289

25.Kosten i.v.m. verbouw mais

23

17

23

26. Kranten

41

77

24.Kosten kleding/schoeisel kinderen

28. Kosten regionaal bestuur
Totaal

156
31.005

Saldo ontvangsten en uitgaven

-

41
156

28.580

30.768

391-01-18

31-12-18

Saldo bankrekening

48

17

Saldo in kas

15

7

Totaal

63

24

mutatie

39-
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Yasinta Lihaka en Kanthimula zitten op de
middelbare school

Mable en Gracious kwam in maar bij Jacaranda

Een jongedame die een textiel opleiding heeft
gedaan laat zien wat ze heeft geleerd en
gemaakt

