SWKV GEEFT WEESKINDEREN EEN TOEKOMST

JAARVERSLAG 2017
Het jaar 2017 was een jaar met ups en downs. Voor ons niet zo ongewoon. Hulp verlenen in een land als Vietnam is niet gemakkelijk. De taalbarrière, maar ook de Provincie
Kontum, een van de armste streken in Vietnam, waar mensen uit armoede hun kinderen
naar weeshuizen brengen, vraagt veel geduld om iets van de grond te krijgen. Ondanks
dat hebben wij toch veel bereikt, mede dank zij onze donateurs en sponsors, waardoor
wij ons zeer gesteund voelen. Hieronder maken wij u deelgenoot van wat is mislukt, maar
vooral van wat er is bereikt.

BESTUUR, RAAD VAN TOEZICHT
Ook in 2017 was er verloop in het Bestuur en de Raad van Toezicht. Nog altijd betreuren
wij het opstappen van Jack Willems, na de teleurstellende afloop van het imkerproject.
Ondanks dat Jack zich ongelooflijk heeft ingezet om er iets van te maken, liep het
anders dan wij gehoopt hadden. Om rust te creëren hebben wij besloten even geen
nieuw bestuurslid te werven. In de Raad van Toezicht hebben wij afscheid genomen
van Toon van Weel en Nga Bui, maar kregen daar Peter Olierook voor terug. Samen met
Frank Visser hebben wij weer goede supervisors

WEBSITE
Wij hebben geprobeerd via onze website een start te maken voor fondsenwerving via
PIF World. Dit leverde niets op en er is dus besloten, hier niet mee verder te gaan.
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FINANCIËLE HULP IN 2017
In bijgaand financieel overzicht kunt u zien hoe wij de ontvangen fondsen hebben besteed. Heel jammer was dat er veel geld teruggestort moest worden van de donaties
voor het imkerproject. Dit waren donaties van mensen die niet tot onze vaste donateurs
en sponsors behoren. Wij zijn heel dankbaar dat onze donateurs en sponsors zich niet
hebben laten beïnvloeden en ons de gelegenheid hebben gegeven de fondsen te
besteden aan Beroepsopleiding en Hoger Onderwijs.
Over genoemde opleidingen leest u meer onder het hoofdstuk Beroeps opleidingen en Hoger Onderwijs

ADOPTIEPROJECT T.B.V. ONDERSTEUNING VAN HET REGULIERE ONDERWIJS
Afgelopen jaar hebben wij USD 10.000 kunnen besteden aan het basis- en voortgezet
onderwijs. De fondsen hiervoor kwamen van adoptieouders en donateurs die onderwijs
voor de weeskinderen zien als een belangrijke stap om straks werk te vinden. Hierdoor
hopen wij dat de instroom van kinderen naar de weeshuizen kan worden ingedamd.
Helaas loopt het aantal adoptieouders terug. Op dit moment hebben wij 68 adoptiekinderen. Wel zijn veel adoptieouders in het algemeen gaan steunen. De scholingskosten lopen ook erg op. Ook in Vietnam wordt alles duurder. Gelukkig zijn er onder onze
buitenlandse partners wel enkelen die ook aan de scholing bijdragen.
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KERSTVIERING
De Kerstviering in 2017 was weer een groot succes. Ook onze Stichting heeft daar aan
bijgedragen. Omdat de fondsen hiervoor zijn teruggelopen heeft men toch met minder
geld er iets geweldigs van gemaakt voor de kinderen.

BEROEPSOPLEIDINGEN EN HOGER ONDERWIJS
In het financieel jaaroverzicht kunt u zien dat er enkele grote bedragen zijn gedoneerd,
waardoor het voor ons mogelijk is meer geld te steken in beroeps- en hoger onderwijs.
Afgelopen jaar zijn 4 weeskinderen gestart met een opleiding aan de Hotel en Restaurantschool in Kontum. Ervaring met deze opleiding is, dat na de opleiding 90% van de
studenten werk vinden. Voor 3 weeskinderen steunen wij het opdoen van werkervaring
na hun BAFRA opleiding (opleiding organiseren en begeleiden van activiteiten en evenementen). Voor 2 weesjongens dragen wij bij aan hun Universitaire studie in HCM City.
De studies die zij volgen zijn grafisch design en voertuigen techniek.
Ook reserveren wij fondsen voor weeskinderen die de komende tijd Senior High School
verlaten en een vervolgopleiding wensen te gaan doen. Op dit moment volgen 153
weeskinderen onderwijs op VWO niveau (Senior High School). Dit houdt in dat tussen nu
en 3 jaar veel van deze kinderen een vervolgopleiding nodig hebben.
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TOT SLOT
Wij willen allen bedanken voor de steun in het afgelopen jaar, waarmee wij toch wel
veel voor de weeskinderen hebben kunnen doen.
Onze Stichting is opgericht en gevestigd in Den Haag. Besloten is de vestigingsplaats
niet te wijzigingen door verhuizing van de voorzitter naar de Gemeente Utrecht.
Het nieuwe adres van de Stichting wordt per 1 februari a.s.:
Kievitsbloemlaan 51
2555LW Den Haag
Tel. 070-3975522.
Het e-mail adres wordt niet gewijzigd.
Rest ons nog u allen een VOORSPOEDIG, GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR te wensen.
Namens het Bestuur en Raad van Toezicht,
Diny Jansen-van der Linden, voorzitter
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FINANCIEEL OVERZICHT 2017
Overzicht Saldi
Omschrijving naam rekening Saldi
		
Bedrijfsrekening Rabobank			
Spaarrekening Rabobank			

1 januari 2017

31 december 2017

€
196,37
€ 12.335,92			

€
558,35
€ 11.000,00

Bedrijfsrekening
Omschrijving					Uitgaven			Ontvangsten
			
Saldo 01-01-2017								
€
196,37
Spaarrekening saldo bij- en afboekingen					
€ 1.550,85
Bijdragen voor gesponsorde kinderen					
€ 2.895,02
Bijdragen scholing								
€ 3.142,50
Bijdragen deelname evenementen 						
€
199,15
Bijdragen Kerstviering 2016							
€
548,80
Opbrengsten spaarpotten							
€
12,30
Bijdragen Imkeropleidingen							
€
387,50
Bijdragen voor Stichtingskosten						
€
575,00
Opbrengst Acties PKN De Bron Groningen					
€
956,92
Bijdrage Children of VSO							
€ 4.607,34
Onkosten van de Stichting				
€
721,24
Scholingskosten VS 1,2, 3,4, 5 en 6			
€ 8.501,96
Kerstviering 2016 VS 1,2,3,4,5 en 6 			
€
425,10
Uitgaven imkerproject
				
€ 2.056,78
Besteding aan Beroeps- en Hoger Onderwijs
€ 10.515,71
Terugbetalingen aan donateurs imkerproject
€ 7.292,61			
31-12-2017

Saldo Bedrijfsrekening		

€

558,35			

Totalen						€ 30.071,75

€ 30.071,75
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