
 1 

JAARVERSLAG 2019  
Stichting Deborafonds   
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Stichting Deborafonds tot ondersteuning van het Chilenje Transient Home te Lusaka, Zambia. 
Website: www.deborafonds.nl 
 
ANBI nr. 816808529, Inschrijving KvK Amsterdam : 30193181 
ING-bank: NL67INGB0004263322 t.n.v. Stichting Deborafonds, Kampen. 
 
Bestuur: Marie-Louise van Kleef en Steven Broers 
Buitendijksweg 10 
8265 PN Kampen 
 
E-mail: mlvankleef.lucca@gmail.com 

stevenbroers@ziggo.nl 
 

 
 
Beste donateurs en andere belangstellenden van het weeshuis Chilenje in Lusaka, Zambia, 
 
Met genoegen bieden we u weer een jaarverslag aan, dit keer van 2019. Het mooi om te zien hoe lang we 
nu met het Deborafonds al onderweg zijn: alweer vijftien jaar sinds 2004, dus een lustrumjaar! 
 
In dit jaarverslag staan dit jaar niet de verhalen van de kinderen, maar het weeshuis zelf centraal. De 
leidinggevende van het weeshuis, Rosina Kapilikisha, geeft ons een inkijkje in het reilen en zeilen van het 
weeshuis en haar ondersteuners, met tekst en foto’s. 
 
2019 was een lastig financieel jaar, daarover leest u meer in de financiële paragraaf. We zijn heel blij met 
u, onze trouwe donateurs en danken iedereen voor de voortdurende steun. En we blijven op zoek naar 
nieuwe steun, ook dit jaar. 
 

 
Hopelijk geeft dit jaarverslag u weer 
voldoende inzicht in de Stichting 
Deborafonds.  
 
Als u vragen heeft, bel of mail ons gerust, 
we antwoorden u graag! 
 
Hartelijke groet,  
Marie-Louise van Kleef en Steven Broers 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: kinderen bij hun klaslokaal. 
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Financiële positie 
 
Hoewel het ook in 2019 is gelukt om elke twee maanden een bedrag van € 880,- over te maken naar 
Chilenje, bleek dat dit jaar niet te gaan zonder een bijdrage uit de reserves. De oorzaak is enerzijds dat een 
aantal donateurs zijn gestopt of hun bijdrage hebben verminderd. Anderzijds komen onze giften 
ongelijkmatig over het jaar binnen waardoor op sommige momenten liquiditeitsproblemen ontstaan. 
Gelukkig kunnen we dan uitwijken naar de spaarrekening. Aan het eind van het jaar, na de laatste donatie 
van 2019, kwam er gelukkig weer een flink bedrag binnen zodat we toch een voldoende jaarresultaat 
hebben en het nieuwe jaar goed kunnen beginnen.   
Maar een grondige berekening van de te verwachten inkomsten in 2020 noodzaakt ons om, in overleg met 
het weeshuis en de Adoption Organisation, de tweemaandelijkse bijdrage te verlagen naar € 700,-  
Mocht in de loop van 2020 blijken dat er toch meer ruimte is, dan kunnen we dat bedrag weer verhogen. 
 
Wellicht overbodig om te vermelden, maar we benadrukken graag nogmaals dat alle bijdragen van de 
donateurs ieder jaar volledig naar het weeshuis in Lusaka gaan. De kosten van de online ING Zakelijke 
bank- en spaarrekening en de kosten van de zes internationale overboekingen worden niet uit de donaties 
betaald. Dit geldt eveneens voor de kosten van het jaarverslag (printen en porto).  
Het jaarverslag eindigt met een overzicht van de financiële jaarrekening, dit jaar weer kosteloos voor ons 
opgemaakt door Hans Slof, accountant bij Slof & Wildenburg . Graag spreek ik mijn grote dank uit aan Hans 
Slof voor deze bijdrage aan de Stichting Deborafonds. 
 
Over het weeshuis 
 
In de afgelopen jaren hebben we, samen met Rosina Kapilikisha, in dit jaarverslag verhalen verteld over 
enkele kinderen die in het weeshuis wonen. Graag vertel ik dit jaar wat meer over het weeshuis zelf, hoe 
het reilt en zeilt en wat de problemen zijn. Ook nu weer op basis van de informatie die Rosina ons heeft 
gestuurd. 
 
Het weeshuis Chilenje Transient Home in Lusaka, Zambia valt onder de ‘Child Care and Adoption Society of 
Zambia’ die al meer dan zestig jaar de bevoegde instantie is die zorgt voor kwetsbare kinderen in Zambia. 
Hoewel dit zestigjarig bestaan niet uitbundig gevierd is, zijn alle medewerkers heel blij en trots dat ze al zo 
lang van betekenis zijn in het veranderen en verbeteren van veel kinderlevens. Ze bieden opvang, 
onderdak, kleding en voedsel, zorgen dat de kinderen naar school gaan en plaatsen hen soms in een 
pleeggezin. Ze begeleiden de kinderen naar een dokter of naar het ziekenhuis of naar de rechtbank voor 
zaken over bijvoorbeeld voogdij, mishandeling of seksueel misbruik. En ze gaan op zoek naar familieleden 
als die er nog zijn. Ook is de organisatie de bevoegde instantie die de mogelijke nationale of internationale 
adoptie van kinderen regelt. 
Dat de kinderen recht wordt gedaan bij onrecht en/of dat zij weer in een betrouwbaar gezin terechtkomen 
biedt de medewerkers de grootste voldoening. 
 
Het huis 
 
Het weeshuis was destijds een gift aan de organisatie door de gemeenteraad van Lusaka. Het is een 
vrijstaand, ommuurd woonhuis met vier slaapkamers met stapelbedden, een woonkamer, een keuken, 
twee badkamers, twee toiletten en twee bergruimten. Tussen het huis en de ommuring is een 
buitenruimte. 
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  Foto: de binnenplaats. 
 
In het huis verblijven kinderen van een dag oud tot ca. vijftien jaar, variërend in aantallen. Ze worden 
gebracht door bijv. het Department of Social Welfare, de kinderbescherming of de politie. Er worden ook 
baby’s gebracht die zijn verlaten door hun jonge tienermoeders, lichamelijk en geestelijk mishandelde 
kinderen, wezen, verdwaalde kinderen, kinderen die uit mensenhandel komen, kinderen met handicaps, 
kinderen van verstoten moeders, etc.  
 
In het huis wordt het volgende aan de kinderen geboden: 
 
• Opvang en veiligheid: Er wordt gezorgd voor opvang en veiligheid, afscherming van bedreigingen van 

buitenaf, vooral ten tijde dat de rechtszaken lopen.  
• Voedsel: De kinderen krijgen maaltijden met steun van verschillende bedrijven (zie boven) en er    zijn 

vrijwilligers die komen helpen met koken. 
• Kleding: Mensen brengen nieuwe en tweedehands kleding. In de afgelopen jaren zijn door Ben en       

Mieke Bal dozen gestuurd met schoenen, kleding en Engelstalige leesboekjes. 
• Onderwijs: Op het terrein van het huis wordt kleuterschoolonderwijs aan de jongste kinderen gegeven. 

Oudere kinderen gaan naar overheidsscholen of particuliere scholen. Sommige kinderen gaan zelfs naar 
High School. Eén meisje is geslaagd voor de High School en nu worden sponsors gezocht om haar naar 
College te krijgen. 

• Ontspanning: Buiten schooltijden worden er spelletjes gespeeld, er wordt gedanst, kinderen maken 
tekeningen of kijken televisie. Op zondagen komen er mensen van de kerken om met hen te bidden. 

 
Inkomsten en giften 
 
Het Chilenje Transient Home is op deze plaats van start gegaan in 1979 als opvangplek van kinderen die 
nergens meer terechtkonden of op straat werden gevonden. Sinds die tijd is het altijd een grote uitdaging 
geweest om het tehuis financieel draaiende te houden. Er is ondersteuning van verschillende organisaties 
als kerken, bedrijven, sociale organisaties, individuele personen en uiteraard de overheid van Zambia. Er 
zijn organisaties die steunen met geld maar er is ook steun in natura. 
 
Een overzicht van de ondersteuners: 
 
• Forli Napoli Properties geeft kip, wekelijks verse vis en eens per week bieden ze computerles aan. 
• Zambia Beef schenkt elke week twintig kilo vlees. 
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• De Turkse Ambassade in Zambia heeft een grondwaterboring gedaan zodat er nu stromend water is. 
• Woolworth Zambia geeft wekelijks boodschappen en kleding als ze dat beschikbaar hebben. 
• De regering van Zambia heeft in 2019 een donatie gedaan als dank voor het goede werk. 
• March Insurance en HLB Insurance storten elk kwartaal een bedrag. 
• Alibaba levert elke maand maaltijden. 
• Kobil Zambia ltd. levert benzine voor de auto. 
• Dingani Banda steunt jaarlijks de opvang voor de jongste kinderen. 
• Kleeline Products levert schoonmaakmiddelen. 
 
 

   
 
 
Financieel wordt het weeshuis regulier ondersteund door de Child Care and Adoption Society van Zambia 
en door de Stichting Deborafonds. Onze bijdrage maakt ongeveer een kwart van de nodige middelen uit. 
 
De staf 
 
Het weeshuis heeft zes child care medewerkers, waarvan Rosina Kapilikisha de leidinggevende is, een 
diëtist en vier helpende Moeders. Er zijn altijd, dag en nacht, twee mensen in het huis aanwezig. 
De vier Moeders zorgen ervoor dat de kinderen zich veilig en op hun gemak voelen en dat er genoeg 
maaltijden worden geserveerd. Ze maken ook het huis schoon, wassen de kleren en de dekens van de 
kinderen. Zieke kinderen onder de vijf jaar nemen ze mee naar de dokter en als een kind in het ziekenhuis 
komt te liggen gaan ze op bezoek. Ook maken ze leuke uitstapjes met de kinderen en zorgen voor 
gezelligheid. 
 
 
Tenslotte 
 
Het weeshuis heeft een goed jaar gehad omdat meer partners zich hebben gemeld met geld en goederen, 
zoals boodschappen. Artsen bieden gratis check-ups voor de kinderen aan. 
 
Het grootste probleem van het weeshuis is dat het eigenlijk te klein is. Al jaren is er het plan om een groter 
huis te bouwen, de grond is al in bezit en met onze steun is daar een hek omheen geplaatst.  Maar er is 
onvoldoende geld en de meeste ondersteuners kunnen of willen dat ook niet betalen. Ook onze reserves 
zijn daarvoor niet voldoende. Als er een goed ontwerp en een begroting zou zijn, zou daarop geld 
geworven kunnen worden voor de realisatie, maar zelfs dat kan men momenteel niet betalen. We zullen 
dat dus moeten afwachten. Daarnaast heeft het weeshuis een oude auto waarmee ze de kinderen halen 
en brengen. Die is aan vervanging toe en ook daarvoor zijn helaas niet voldoende middelen. 
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Pruimen, appels, peren, tomaten en pompoenen 
Steven en ik wonen samen met familie in de buurt van Kampen, Overijssel. We wonen in een boerderij met 
ongeveer een halve hectare grond waarop veel oude fruitbomen staan. Als de oogst komt maken we een 
kraampje aan de weg en bieden we dat fruit, jam e.d. gratis aan aan passanten. We vragen een vrijwillige 
bijdrage ten behoeve van het weeshuis in Lusaka. Mensen geven dat graag. Op deze wijze hebben we in 
2019 € 189,- extra aan de giften voor het Deborafonds kunnen bijdragen.  
 

  Foto: de fruitkraam. 
 
 
Bericht aan huidige en nieuwe donateurs 
 
Stichting Deborafonds heeft momenteel een kern van dertig donateurs. We zijn zeer dankbaar voor de 
trouwe steun, elke maand, kwartaal, halfjaar of jaar opnieuw voor uw bijdragen en willen u daarvoor graag 
heel hartelijk bedanken! 
 
Daarnaast kunnen we natuurlijk nog wel meer donateurs gebruiken. Mocht u mensen kennen die hiervoor 
belangstelling zouden hebben dan kunt u dit jaarverslag doorsturen via de mail of ons vragen hen een 
jaarverslag te sturen. Dan kan schriftelijk en via de mail. 
 
Donateur kun je worden door een bijdrage (maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks) over te 
maken op rekeningnummer: 
 
NL67 INGB 0004263322 t.n.v. Stichting Deborafonds, Kampen. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 6 

Stichting Deborafonds Accountantsverslag en Jaarrekening 2019 
 
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 Slof en Wildenburg Accountants en Belastingadviseurs  te Amstelveen en 
Bodegraven,  dit jaar door Hans Slof. 
 
 
1. Balans 31-12-2019 
Activa: liquide middelen  16.444  (2018: 16.780) 
Passiva (vermogen)   16.444  (2018: 16.780) 
 
2. Verlies- en winstrekening 2019 
Inkomsten en donaties:  5.148  (2018: 4.436)  
Uitgaven    5.428  (2018: 5.000) 
Bedrijfsresultaat   -  280  (2018: - 564) 
Fin. baten en belastingen  -    56  (2018: - 10) 
Resultaat:    -  336  (2018:  574) 
 
3. Toelichting op de balans 
Liquide middelen op de ING bank   1.419  (2018: 560) 
ING Spaarrekening   15.025  (2018: 16.220) 
Totaal activa:    16.444  (2018: 16.780) 
 
 
Stichting Deborafonds – Financieel Jaaroverzicht 2019   
Saldo ING-rekening 1-1-2019 560 
In: giften en donaties                                 5250 
In: rente 0 
In: betaalde kosten ING rekening door ML en Steven 105 
Uit: overgemaakt naar Chilenje 5428 
Uit: kosten ING bank 159 
Saldo: ING betaalrekening 31-12-2018 14 
    
Saldo Kwartaal Spaarrekening* 16.220,00 
In (rente) 0 
Uit (overgemaakt naar betaalrekening) 1195 
Saldo Kwartaal spaarrekening 31-12-2018 15.025,00 

 
 
* 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.     
 
 
 


