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Kinderen spelen op
de binnenplaats
Beste donateurs en andere belangstellenden en betrokkenen,
Het verheugt ons u opnieuw een jaarverslag te kunnen aanbieden, nu over het jaar 2018.
Het was een rustig jaar waarin het Chilenje weeshuis wel weer een flink aantal kinderen heeft opgevangen,
maar waarin er rond de voortgang van een eventueel nieuw huis nog weinig te melden is. Er is discussie
met de gemeente Lusaka over het ontwerp en er wordt gezocht naar meer sponsors, ook onder
buitenlandse partijen. Dat is lastig, al lijkt er nu wellicht een geïnteresseerde partij te zijn. We hopen u daar
volgend jaar meer over te kunnen vertellen!
Van de leidster van het huis, Rosinah Kapilikisha, hebben we twee verhalen en enkele foto’s gekregen die u
hopelijk weer een beeld geven van de kinderen die worden opgevangen en van hun problematiek.
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Martha de Vreeze overleden
Ben Bal vertelde ons dat onlangs Martha de Vreeze is overleden. Vanaf de start van het Deborafonds is zij
lid van het bestuur geweest en is samen met Ben en Mieke in 2016 gestopt. Zij heeft met name veel
betekend door het beschikbaar stellen van een grote partij nieuwe kinderschoenen die uit een gesloten
winkel waren overgebleven. Deze zijn in kleine partijen in de afgelopen jaren door Ben en Mieke Bal naar
het weeshuis in Lusaka gezonden tot ze op waren. We zijn Martha dankbaar voor haar jarenlange inzet
voor het bestuur en de kinderen in Lusaka!
Financiële positie
Ook in 2018 is het weer gelukt om elke twee maanden € 880,00 naar Chilenje over te maken.
Stichting Deborafonds kent momenteel 35 vaste donateurs en ontvangt af een toe éénmalige giften. De
inkomsten maken het nog net mogelijk aan onze wens voor deze stortingen te voldoen, maar helaas was
er dit jaar geen geld over om op de spaarrekening te storten. Begin 2019 hebben we zelfs een bedrag van
de spaarrekening naar de betaalrekening moeten halen omdat er even een acuut liquiditeitsprobleem was.
Gelukkig dat die ruimte er is!
Tot nu toe hadden we, om geld te besparen, nog een papieren rekening. Die werd echter zo traag (met nog
maar één afschrift per maand en telefonisch geen inzicht meer te verkrijgen) en omzichtig dat het
onwerkbaar werd, zodat we besloten hebben op een digitale rekening over te gaan, speciaal voor
verenigingen en stichtingen. De kosten van deze rekening gaan niet af van de donaties maar worden door
ons betaald. De 100% garantie blijft bestaan!
In ons jaarverslag van vorig jaar hebben we al aangegeven dat onze bijdrage voorziet in ongeveer 25% van
de maandelijkse kosten van het weeshuis. Andere donateurs zijn bijv. de Childcare and Adoption Society of
Zambia die met overheidsgeld bijdraagt, een verzekeringsmaatschappij, een Keniaanse oliemaatschappij
en diverse leveranciers van bijvoorbeeld brood en vlees. Ook een Italiaans ziekenhuis en een privékliniek
bieden gratis zorg aan de kinderen.
Dit jaarverslag eindigt met een overzicht van de financiële jaarrekening, ook dit jaar weer kosteloos voor
ons opgemaakt door Marcel van Klooster van Slof & Wildenburg, accountants en belastingadviseurs. Wij
danken hem en het kantoor hartelijk voor hun mooie bijdrage in deze vorm!
Nieuwe website
Er was al even niets aan gedaan, maar nu is hij er: de geheel vernieuwde website van de Stichting
Deborafonds. Janna Ebbens, die ook het jaarverslag vormgeeft heeft de website onder handen genomen
en grondig vernieuwd. Op de website vind je algemene informatie over de stichting, oude jaarverslagen en
foto’s en filmpjes die tijdens het bezoek van Ben zijn gemaakt. Veel dank aan Janna voor dit mooie werk.
Nieuwsgierig? Ga naar www.deborafonds.nl.
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Over Bertha en Richard, twee kinderen in het Chilenje Transient Home
Het eerste verhaal gaat over Richard. Hij werd naar ons centrum gebracht op 24 december 2016 door een
welzijnswerker. Hij vertelde ons hoe de peuter slapend op een stoel in een bar door schoonmakers was
gevonden. Het verhaal ging dat zijn moeder hem had achtergelaten en met een man was meegegaan die
ze tijdens een borrel op Kerstavond had ontmoet.
Richard was erg ziek en ondervoed, we denken dat zijn moeder heeft gedacht dat hij dood was. We
hebben hem naar het ziekenhuis gebracht voor medische verzorging en daarna hebben we hem op een
dieet gezet. Hoewel het heel langzaam ging herstelde hij toch volledig en nu is hij een gezond en gelukkig
kind.
Er zijn veel verhalen zoals dat van Richard. We hebben ook eens twee zuigelingen binnengekregen. Hun
ouders konden de huur niet meer betalen van het onvoltooide huis dat ze huurden en ze besloten het huis
om 04.00 uur in de ochtend te verlaten, hun kinderen lieten ze achter. We hebben die ouders nooit meer
gezien. De armoede in het land maakt dat sommige ouders hun kinderen verlaten en elders hun leven
vervolgen.
Voor Richard zijn we nu op zoek naar adoptieouders die hem een goed thuis en opleiding kunnen geven.
Dit jaar wordt Richard vier jaar oud.

Richard
Het tweede verhaal gaat over Bertha Mwale, een meisje van 14 jaar dat in 2015 in het Chilenje Transient
Home is opgenomen. Waar ze vandaan kwam (adres, geboorteplaats) was onbekend.
Sandra Muhango is regionaal welzijnsmedewerker. Op een dag reed zij in de buurt van Chris Corner, het
uitgaanscentrum van Lusaka, om haar eigen kind naar school te brengen. Ze zag een kind rennen voor haar
leven, het was vroeg in de ochtend, rond half zeven. Ze zag dat het meisje bloedde in het gezicht en op
haar benen. Ze stopte en vroeg het kind waarom en van wie ze wegrende. Het kind zei dat ze wegrende
van haar moeder die haar geslagen had omdat ze had geweigerd lege bierflessen uit de bars op te halen.
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Dat moest ze elke ochtend doen, ze verkocht de flessen voor geld om eten van te kopen. Sandra bracht het
kind naar de politie van Chilenje en deed aangifte. Later op die dag heeft de politie het kind, dat Bertha
Mwale heette, naar het Chilenje Transient Home gebracht voor de duur van hun onderzoek.
Bertha was angstig om terug te gaan naar haar moeder en weigerde de politie te vertellen waar zij en haar
moeder woonden. Ze vertelde wel dat ze in een onafgemaakt huis woonden. De politie heeft geprobeerd
de moeder te vinden binnen Chilenje maar lang is dat niet gelukt. Uiteindelijk vonden ze de buurt maar de
buren vertelden dat haar moeder was vertrokken toen ze had gehoord dat haar kind door de politie was
meegenomen. Niemand wist waar ze gebleven was.
Chilenje Transient Home besloot om Bertha te plaatsen in een Community School in de St. Joseph
parochie. Haar resultaten werden in de loop van de tijd steeds beter en in 2018 deed ze haar basisschool
examen en kreeg 637 punten. Wij dachten dat ze nog beter kon als ze in een Boarding School verder kon
gaan. Die hebben we gevonden in de Grand View Academy. Bertha is een lief en briljant kind, we denken
dat als de kans krijgt ze het heel goed zal gaan doen op school.
We bleven zoeken naar haar moeder en vonden wat informatie over waar ze gebleven was. Ook hoorden
we dat haar vader stucwerk deed op de Munyaule Market. Daar bleek echter dat hij inmiddels gestorven
was. Bertha’s broers bleken in de avonden ook stucwerk te doen op de markt om geld te verdienen voor
hun school waar ze ’s morgens naartoe gingen. Kortgeleden hoorden we dat de moeder in de Misisi
Compound verblijft. Ze heeft echter geen telefoon en wil niet meer betrokken worden. We proberen haar
nog steeds te vinden zodat ze wellicht op een budgetcursus kan worden geplaatst, om zo te leren beter
voor haar kinderen te zorgen.
Nawoord
Wij geloven dat iedereen is gemaakt naar het
evenbeeld van zijn schepper en minstens een
redelijk maar het liefst een goed leven verdient.
Daarom waarderen wij jullie steun voor ons
Chilenje Transient Home enorm. We zien deze
hulp niet als vanzelfsprekend want het is geweldig
wat jullie voor ons doen!
Rosinah N. Kapilikisha
Child care officer
Chilenje Transient Home, Lusaka, Zambia.

Speciaal bericht voor onze huidige en nieuwe donateurs
Stichting Deborafonds is heel blij met haar trouwe, vaste donateurs en met de bijdragen van mensen die af
en toe iets storten. Maar soms is het krapjes en daarom zouden we graag wat nieuwe donateurs willen
hebben. Misschien kun je dit jaarverslag doorsturen aan mensen die mogelijk interesse hebben.
Donateur kun je worden door een bijdrage (maandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks of éénmalig) te storten op
rekeningnummer:

NL67 INGB 0004263322 t.n.v. Stichting Deborafonds, Kampen.
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Stichting Deborafonds Accountantsverslag en Jaarrekening 2017
N.B. De Stichting Deborafonds is op grond van artikel 396 lid 1 boek 2 BW vrijgesteld van de verplichting
tot controle van de jaarrekening door een accountant. Jaarlijks wordt onze financiële administratie toch
kosteloos beoordeeld door Marcel van Klooster van Slof en Wildenburg Accountants en Belastingadviseurs.
1. Balans 31-12-2018
Activa: liquide middelen
Passiva (vermogen)

16.780
16.780

(2017: 17.354)
(2017: 17.354)

2. Verlies- en winstrekening 2018
Inkomsten en donaties:
Uitgaven
Bedrijfsresultaat
Fin. Baten en belastingen
Resultaat:

4.436
5.000
- 564
- 10
- 574

(2017: 5.596)
(2017: 5.121)
(2017: - 475)
(2017: - 93)
(2017: 382)

3. Toelichting op de balans:
Liquide middelen op de ING bank
ING Spaarrekening
Totaal activa:

560
16.220
16.780

(2017: 1.101)
(2017: 16.220)
(2017: 16.321)

Stichting Deborafonds – Financieel Jaaroverzicht 2018
Saldo ING-rekening 1-1-2018
In: giften en donaties
In: rente
In: betaalde kosten ING rekening door ML en Steven
Uit: overgemaakt naar Chilenje
Uit: kosten ING bank
Saldo: ING betaalrekening 31-12-2018

1101,31
4501,79
0
109,89
5000
109,89
560,14

Saldo Kwartaal Spaarrekening*

16.220,00

In (rente)
Uit (overgemaakt naar Chilenje)
Saldo Kwartaal spaarrekening 31-12-2018

0
0
16.220,00

* Op de spaarrekening staat geld dat we graag willen inzetten voor de nieuwbouw van het
Chilenje Transient Home. Dat vordert echter traag. Indien nodig is het een buffer bij
liquiditeitsproblemen omdat de bijdragen aan Debora ongelijk door het jaar binnenkomen.
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