SWKV GEEFT WEESKINDEREN EEN TOEKOMST

JAARVERSLAG 2015
Het afgelopen jaar mochten wij ons gelukkig prijzen een zelfde resultaat te hebben
geboekt als in 2014.
Bijdragen van PKN De Fontein, PKN De Bron beide uit Groningen en enkele genereuze
sponsors, naast de bijdragen van donateurs, adoptieouders en opbrengsten uit evenementen, hebben er voor gezorgd dat wij dit resultaat weer mochten bereiken.
Onze dank gaat dan ook uit naar allen die hieraan hebben bijgedragen.
In bijgaand financieel overzicht laat zien waarvoor wij fondsen hebben ontvangen en
waaraan dit werd besteed.
BESTUUR, RAAD VAN TOEZICHT EN MEDEWERKERS
Binnen het Bestuur van de Stichting zijn er veranderingen geweest. Maarten Kop heeft
ons als bestuurslid verlaten, maar in hem hebben wij een heel goede webmaster gevonden.
Peter Olierook, vorig jaar benoemd als lid van de Raad van Toezicht, is op ons verzoek
overgestapt naar het Bestuur, t.w. als vicevoorzitter.
In de Raad van Toezicht zijn naast Toon van Weel, Frank Visser en Nga Nguyen-Bui benoemd als leden. Hiermee is ook de Raad weer voltallig.
WEBSITE
Onze website wordt up-to-date gehouden en er is steeds iets nieuws te lezen of leuke
filmpjes te bekijken. (www.swkv.nl).
FINANCIËLE HULP IN 2015
Het financieel overzicht geeft u een duidelijk beeld van de besteding van de inkomsten. U zult bemerken dat er fondsen zijn binnengekomen voor imkeropleidingen.
Hierop komen wij terug in het hoofdstuk: Toekomstgerichte Opleidingen.
Zoals u bekend is, ondersteunt onze Stichting vooral de scholing van de kinderen.
Daarnaast wordt er $ 500 per jaar uitgegeven voor de Kerstviering.
Met de samenwerkende partners is er enorm veel tot stand gebracht en kunnen wij stellen, dat de kinderen in de weeshuizen het nu goed hebben. Wel moeten wij nu niet op
onze lauweren gaan rusten, want dit zal onherroepelijke leiden tot terugval. Wij hopen
dan ook op uw steun te mogen blijven rekenen.
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ADOPTIEPROJECT
Het adoptieproject loopt terug. Dit heeft te maken met het feit dat er vaak kinderen
naar huis terug gaan. Voor adoptieouders is dit vaak een teleurstelling en een aantal
heeft besloten geen ander kind te ondersteunen, maar de bijdrage te besteden aan
het welzijn van alle kinderen.
Hoewel wij het adoptieproject altijd hebben gezien als zeer succesvol, heeft het bestuur
de laatste tijd hiervan toch wel moeilijkheden ondervonden. Het verkrijgen van foto’s
van de geadopteerde kinderen gaat moeizaam en kost ook veel tijd. Daarnaast merken wij vaak dat men het geadopteerde kind ziet als het kind waarvoor men betaalt
en niet als iets symbolisch waarbij men beseft dat de adoptiegelden in een grote pot
gaan, waarvan in feite alle kinderen profiteren.
In Vietnam gaat men er van uit dat een kind binnen een instituut, zoals een weeshuis,
$1 per dag kost. Dat is op jaarbasis $365. Met de samenwerkende organisaties proberen wij dat te verwezenlijken. De bijdragen van onze adoptieouders zijn niet toereikend
om dat voor het geadopteerde kind te realiseren. Met hun bijdragen en andere inkomsten zijn wij in staat om een groot deel van de scholingskosten te voldoen. Andere
organisaties nemen een ander onderdeel van de hulp voor hun rekening.
Wij willen zeker niet het adoptieproject opheffen, want juist hiermee worden onze donateurs meer betrokken bij de weeskinderen. De jaarlijkse foto geeft een goed beeld van
hoe een kind vooruitgaat en van wat er bereikt wordt met de bijdrage. Uw adoptiekind
is een symbool van alle kinderen daar.

PLANNEN VOOR TOEKOMSTGERICHTE OPLEIDINGEN IN 2016
In eerste instantie hebben wij vorig jaar onderzocht of er voor een aantal oudere weeskinderen mogelijkheden zijn om vakopleidingen te volgen, waarmee zij in de nabije
toekomst in hun onderhoud en dat van hun gezin kunnen voorzien.
Voor kinderen van Etnische Minderheden, waar de weeskinderen toe behoren, is de
kans op een baan buiten de agrarische sector moeilijk haalbaar. Wij hebben geprobeerd of het mogelijk is kinderen op te leiden voor de horeca, maar buiten dat dit erg
kostbaar is, is er niet alleen te weinig werk in te vinden, maar zijn de stages die daarvoor doorlopen moeten worden in de grote steden in Vietnam, voor deze toch wel
wereldvreemde kinderen niet haalbaar en o.i. onverantwoordelijk. Wij hebben daar dus
van afgezien.
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Het geluk was ons echter goed gezind door
de kennismaking met de imker Hung Nguyen, geboren in Vietnam maar al sinds 1980
wonende in Nederland. Hung heeft als hobby een imkerij, waarvan de opbrengst naar
Goede Doelen gaat, met name naar Organisaties die kinderen in Vietnam ondersteunen. Het enthousiasme van Hung voor onze
Stichting is hartverwarmend en wij hebben
samen besloten om in overleg met de Zusters te trachten imkerijen op het terrein van
de weeshuizen te realiseren met tot doel een aantal oudere weeskinderen op te leiden
tot imker. Honing is een gewild product in Vietnam, maar erg duur omdat er te weinig
geproduceerd wordt. Door meer productie kan de honing goedkoper worden en zal de
vraag toenemen. Er gaat zeer veel voorbereidend werk aan vooraf en vooral voor het
kostenplaatje middelen te verkrijgen.
In oktober zal het
Bestuur met Hung
afreizen naar Vietnam
om te proberen daar
de “eerste steen” voor
een imkerij te leggen
en de opleiding tot
imker voor een aantal kinderen van de
grond te krijgen. In het
financieel overzicht
2015 zijn al inkomsten
verwerkt die wij van
een aantal donateurs
en 2 sponsors (waaronder die Van Hung van zijn Imkerij Dharma Nectar) hebben ontvangen
In Vietnam zijn de benodigde materialen zoals bijenkorven, een honingslinger en beschermende kleding meestal erg primitief, waardoor wij hebben besloten dit in Nederland aan te schaffen. Veiligheid voor de kinderen heeft onze hoogste prioriteit.
Wij zullen binnenkort starten met een actie voor dit doel en ook proberen meer enthousiaste sponsors te vinden. Naast de materialen, moeten de tuinen voor de bijen aangelegd worden, imkers gezocht worden die de kinderen opleiden en moet er bewaking
zijn ter voorkoming van diefstal. De opbrengst van de honing, die tijdens de opleidingen wordt geproduceerd komt ten goede aan de weeshuizen.
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In een later stadium wordt gedacht aan het opzetten van een
coöperatie van waaruit de honing verkocht wordt over het
hele land. Voor de opgeleide kinderen betekent het dat zij
na terugkeer na hun dorp zelf een imkerij kunnen opzetten en
via de coöperatie de honing kunnen verkopen. Het wordt een
project dat veel geduld en tijd gaat kosten, maar op termijn
zullen veel kinderen daar straks een goed inkomen mee kunnen werven.
Wij hopen daarmee de instroom van kinderen naar de weeshuizen ook te beperken.

TOT SLOT
Wij willen u allen nogmaals danken voor uw hulp en toewijding voor de weeskinderen,
kinderen waarvan er velen geen wees zijn, maar uit armoede afgestaan. Met uw bijdragen geeft u hen een toekomst, een toekomst die wij elk kind toewensen.

Namens allen,
Diny Jansen-van der Linden, voorzitter/penningmeester SWKV
Peter Olierook, vice-voorzitter SWKV
Evert van Welie, secretaris SWKV

HELP MEE EN STEUN ONS
OM HEN EEN TOEKOMST TE GEVEN!
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FINANCIEEL OVERZICHT 2015
Overzicht Saldi
Omschrijving naam rekening Saldi
		
Bedrijfsrekening Rabobank			
Spaarrekening Rabobank			

1 januari 2015

31 december 2015

€ 284,70
		
€ 4.700,56		

€ 1.241,70
€ 5.000,00

Bedrijfsrekening
Datum Omschrijving				Uitgaven		Ontvangsten
			
01-01-2015 Saldo							€ 284,70
Spaarrekening saldo bij- en afboekingen
€ 250,61
Bijdragen voor gesponsorde kinderen				
€ 5.011,50
Bijdragen donateurs							
€ 2.112,50
Bijdragen deelname evenementen 					
€ 1.012,85
Bijdragen Kerstviering 2014						€ 239,50
Opbrengsten spaarpotten						
€ 45,85
Bijdragen Imkeropleidingen						€ 1.729,00
Bijdragen voor Stichtingskosten					€ 1.375,25
Opbrengst Acties PKN De Fontein Groningen			
€ 4.529,39
Opbrengst Acties PKN De Bron Groningen				
€ 975,00
Kruisposten					
€ 48,03
		
€ 48,03
Onkosten van de Stichting			
€ 1.374,96
Scholingskosten VS 1,2, 3,4, 5 en 6		
€ 13.990,48
Kerstviering 2012 VS 1,2,3,4,5 en 6 		
€ 457,79
			

31-12-2015 Saldo Bedrijfsrekening		
€ 1.241,70
			
Totalen					€ 17.363,57

		

€ € 17.363,57
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