SWKV GEEFT WEESKINDEREN EEN TOEKOMST

JAARVERSLAG 2018
Met dit Jaarverslag 2018 en het bijgevoegde Financieel Overzicht 2018 willen wij u graag
op de hoogte stellen over hoe wij de door u gedoneerde giften hebben besteed, maar
ook wat meer duidelijkheid verschaffen over onze hulpverlening aan de weeskinderen.
Voortzetting van de stichting en ietwat gewijzigde doelstelling:
Na rijp beraad zijn Bestuur en Raad van Toezicht tot de conclusie gekomen dat voortzetting van de Stichting uiteindelijk toch meer oplevert voor de weeskinderen dan via
een particulier initiatief, hebben wij besloten de Stichting voort te zetten met een ietwat
gewijzigde doelstelling.
De wijziging van de doelstelling houdt in dat wij ons gaan richten op beroepsonderwijs
voor de oudere weeskinderen om te voorkomen dat zij straks met lege handen naar huis
gaan en een zelfde armoedig leven tegemoet gaan als hun ouders, waardoor zij werden
afgestaan aan een weeshuis. De bijdragen die wij in het verleden hebben besteed aan
alle weeskinderen, worden voor wat de jongere kinderen betreft overgenomen door onze
partners. Zij worden dus niet de dupe van het gewijzigde beleid! In het verleden hebben
wij de donaties besteed aan alle mogelijke hulp in de weeshuizen, dat vaak leidde tot
een teveel aan hulp voor het ene doel en te weinig voor het andere doel. Wij hebben
toen besloten ons te richten op onderwijs. Nu er nieuwe partners bijgekomen zijn, die ook
het onderwijs steunen, maar er nog erg weinig gedaan wordt aan beroepsonderwijs,
hebben wij besloten ons hierop te richten. De weeskinderen (inclusief de adoptiekinderen) kunnen hier straks voor kiezen en daardoor een betere toekomst tegemoet zien als
hierboven beschreven.
Wat kost een weeskind op jaarbasis:
Een weeskind kost gemiddeld € 365 per jaar. Hiervan worden betaald, de huisvesting,
voedsel, kleding, gezondheidszorg en kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs. Vaak moet
nog, naast de zorg door de zusters, personeel ingehuurd worden om de zorg voor de kinderen te kunnen waarborgen. Er zijn ongeveer 700 kinderen, verdeeld over de 6 weeshuizen, waarvoor een totaal bedrag nodig is van € 255.500,00 per jaar. Naast de inkomsten
die door de hulpverlenende organisaties en andere donateurs worden verstrekt, heeft
men ook nog wat inkomsten uit de landbouw en veeteelt. Vaak wordt het benodigde
bedrag niet gehaald en wordt het roeien met de riemen die men heeft.
Onze Stichting bestaat nu ruim 10 jaar en daarvoor werd ook al ruim 6 jaar door ons op
kleine schaal hulp geboden om de noden te lenigen.
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Financieel geadopteerde kinderen:
Hoewel er in het verleden 152 gesponsorde kinderen waren, zijn dat er nu nog slechts 29.
Een van de oorzaken is dat veel ouders hun kinderen al op jonge leeftijd (12 jaar) terug
halen om te helpen op het land om de kost te verdienen.

Ook zijn veel adoptieouders afgehaakt, vaak omdat zij in de veronderstelling verkeren
dat een adoptiekind een voorkeursbehandeling geniet en blijkt dat dit niet zo is. In een
weeshuis heeft elk kind dezelfde rechten en plichten.
De bijdragen van de adoptieouders bedragen van € 10 tot € 300 per jaar. Wij hebben
dat zo gelaten omdat wij blij zijn met elk bedrag dat binnenkomt, maar zijn er wel van
uitgegaan dat donateurs begrijpen dat alles in een grote pot gaat en aan alle kinderen
besteed wordt. Dit project werd in het leven geroepen om donateurs meer betrokken te
laten zijn bij alle kinderen, maar door een foto van “hun” kind zien hoe het in zijn algemeenheid in de weeshuizen is gesteld.
De adoptieouders die nu nog een adoptiekind hebben houden dat, maar wij stoppen
met het werven van adoptieouders. Niet alleen het vele werk dat het meebrengt, maar
vooral ouders teleur te moeten stellen dat hun kind vertrokken is, voor ons ook pijnlijk is.
Omdat wij van adoptiekinderen gegevens hebben, laten wij deze kinderen vragen of zij
belangstelling hebben voor een beroepsopleiding als zij daarvoor de leeftijd hebben.
Zo ja, dan doen zij mee aan het toelatingsexamen van een van de opleidingen aan de
Hnam Chang Ngeh School, in Kontum die door onze Franse Partner Patrick Desir is opgericht. De opleidingen zijn Hotel en Restaurant Service, Brood- en banketopleidingen,
Interieur renovatie en Kappersopleidingen.
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Na geslaagd te zijn voor het toelatingsexamen kunnen zij dan de opleiding volgen, die
door onze stichting betaald wordt. Indien er geen belangstellende adoptiekinderen zijn,
dan gaat het geld voor die opleiding naar andere weeskinderen. Deze opleidingen kosten minimaal € 1500 per student en komen bovenop het bedrag van € 365,00 per jaar
dat een weeskind kost. Na de opleidingen gaan de studenten stage lopen, waarna zij
heel vaak daar na de stage een baan krijgen. Mocht dit niet zo zijn dat wordt er door de
opleiding een baan voor hen gezocht. Vooral de hotel- en restaurant opleidingen hebben veel belangstelling en door het toenemend toerisme in Vietnam neemt de vraag
naar goed opgeleid personeel enorm toe.
Wij hopen met deze uitleg het meer begrijpelijk te hebben gemaakt, dat bijdragen van
de adoptieouders, hoe dankbaar wij daar ook voor zijn, nooit de kosten kunnen dekken
van een weeskind en een voorkeursbehandeling dan ook onterecht zou zijn.

SWKV GEEFT WEESKINDEREN EEN TOEKOMST

Hoe hebben wij in 2018 onze middelen besteed?
In het bijgesloten financieel overzicht kunt u zien hoe wij het geld hebben besteed. Een
bedrag van€ 8.658,38 (USD 10.000,00) werd besteed aan lager- en voortgezet onderwijs
voor de jongere kinderen, € 432,92 (USD 500) werd besteed aan de Kerstviering voor alle
kinderen. Aan het beroepsonderwijs werd uitgegeven € 10.750,00 waarvan € 3.750 bestemd is voor de opleidingen in 2019.De onkosten konden wij behoorlijk binnen de perken
houden.
Wat hopen wij?
Dat u ons financieel blijft steunen en helpt meer donateurs te werven. Wij hopen hiermee
het leed van de vele ouders die hun kinderen uit armoede moesten af staan te beperken
en ze het geluk te geven zelf voor hun kinderen te kunnen zorgen.
Wat rest ons nog?
U een heel voorspoedig 2019 te wensen en u nogmaals te danken voor alles dat u gedaan hebt voor deze kinderen om hen het gemis van een leven thuis te vergemakkelijken.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en Raad van Toezicht
Diny, Evert, Peter en Frank
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FINANCIEEL OVERZICHT 2018
Overzicht Saldi
Omschrijving naam rekening

Saldi 1 januari 2017

Bedrijfsrekening Rabobank
Spaarrekening Rabobank

Saldi 31 december 2017

€
558,35
€ 11.000,00

€
€

72,41
1,00

Uitgaven

Ontvangsten

Bedrijfsrekening
Omschrijving

Saldo 01-01-2018
Spaarrekening saldo bij- en afboekingen
Bijdragen voor gesponsorde kinderen
Bijdragen scholing
Bijdragen Kerstviering 2018
Opbrengsten spaarpotten
Bijdragen voor Stichtingskosten
Opbrengst Acties PKN De Bron en Fontein
Bijdragen aan Beroeps Onderwijs 2018/2019
Onkosten van de Stichting
Scholingskosten VS 1, 2, 3, 4, 5 en 6
Kerstviering VS 1, 2, 3, 4, 5 en 6
Uitgaven aan Beroeps Onderwijs 2018/2019

€
401,53
€ 8.658,38
€
432,92
€ 10.750,00

31-12-2017

€

Totalen

Saldo Bedrijfsrekening

€
558,35
€ 11.003,67
€ 1.685,00
€ 1.432,50
€
280,00
€
25,85
€
240,00
€
829,60
€ 4.260.27

72,41

€ 20.315,24

€ 20.315,24
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