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Beste vrienden en donateurs van het weeshuis Chilenje Transient Home in Lusaka, Zambia.
Graag bieden we jullie een kort jaarverslag 2020 aan en kijken terug op een bijzonder jaar.
De coronapandemie trof de hele wereld en we zijn dan ook heel blij om te horen dat kinderen en staf in
het weeshuis niet besmet zijn geraakt door het virus. Er is een strikt beleid gevoerd waarbij de hoeveelheid
bezoekers streng werd geminimaliseerd en veel veiligheidsmaatregelen zijn gehanteerd.
Om te beginnen vragen we graag weer eens aandacht voor de woorden van Rosina Kapilikisha die alweer
vele jaren als vertegenwoordiger van de Child Care and Adoption Society van Zambia leidinggeeft aan het
weeshuis Chilenje.

Een hoge rechter (midden) bracht een bezoek aan het weeshuis. Foto met de stafleden van het weeshuis,
tweede van rechts is Rosina (met zonnebril).

Dit zijn de woorden die Rosina ons zond voor dit jaarverslag.
“You have rendered towards this Home over the year and we are so, so grateful to you all. Child Care and
Adoption Society of Zambia (Chilenje Transient Home) persistently and unwavingly carries its mandate of
caring for vulnerable children for over the years. We have steadily supported the efforts of the government
in the ministry of community development and social services and ministry of education respectively. We
have continued to change lives and putting a smile on a child’s face by offering education, placing children
in permanent homes through local and international adoption, being at the hospital bed when a child was
sick, to be with them in a court room whether for adoption, physically or sexually abused cases. When a
child receives justice or was put in a permanent home through adoption, that kept us going and do our best
to help these little ones. We managed to do all this through your tireless help.”
Leden van de staf
Nadat we eerder hebben verteld welke organisaties het weeshuis steunen met geld en producten willen
we deze keer iets uitvoeriger vertellen over de leden van de staf. Op bovenstaande foto zie je hen
gefotografeerd, de vrouwen in traditionele, gele Zambiaanse Chitengejurken ter gelegenheid van het
bezoek van een lid van de Hoge Raad (zie ook de korte berichten verderop).
De stafleden ontvangen hun salaris van de Child Care and Adoption Society. Al het geld dat daarnaast
wordt ingezameld is voor het weeshuis en de kinderen.
Om te beginnen is er dus de ‘Child Care Officer’. Wij noemen haar de weeshuismoeder die leidinggeeft aan
het weeshuis namens de Child Care and Adoption Society. Zij is het enige staflid die wij ook bij naam
kennen: Rosina Kapilikisha. Zij is de opvolger van de vorige weeshuismoeder Debora waar onze stichting
naar is genoemd. Naast het leidinggeven houdt Rosina zich met name bezig met de juridische procedures
rond de kinderen (adoptie, alimentatie, ouderlijk gezag, etc.).
Daarnaast is er een ‘Nutritionist’, een voedingsdeskundige, iemand die niet alleen de gezondheid van de
kinderen in de gaten houdt en voedingsadviezen geeft, maar ook voor de maaltijden zorgt en de contacten
met de leveranciers onderhoudt. Verder zijn er drie ‘Moeders’ die die rol voor de kinderen vervullen en het
weeshuis draaiende houden. Ze zorgen voor de veiligheid van de kinderen, houden het huis schoon, doen
de was van kleding en beddengoed, zorgen voor de kleintjes (tot 5 jaar) die thuisblijven en staan kinderen
bij die ziek zijn. Ook nemen zij de kinderen mee op uitstapjes en recreatieve activiteiten.
Tenslotte is er een ‘Relief Mother’,
een vrijwilligster die een handje
helpt en zo verlichting brengt voor
de anderen.
Het toezicht vanuit de Child Care
and Adoption Society is in handen
van Veronica Machungwa, de ‘Staff
Supervisor’. Met haar hebben wij
af en toe ook contact. Op de foto
hiernaast bracht Veronica een
bezoek aan het weeshuis.

Accountantsverslag en Jaarrekening 2020
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 Hans Slof van Slof & Wildenburg Accountants te Bodegraven, waarvoor we
hem ook dit keer weer hartelijk willen bedanken!
1. Balans 31-12-2020
Activa:
Passiva:

16.351
16.351

2. Verlies- en winstrekening 2020
Inkomsten en donaties
4.023*
Uitgaven
4.300**
Bedrijfsresultaat:
- 277
Fin. Baten en lasten
184
Resultaat:
- 93
- ING Bank betaalrekening
1.419
- ING Bank spaarrekening
15.025
Totaal:
16.351

(2019: 16.444)
(2019: 16.444)
(2019: 5.148)
(2019: 5.428)
(2019: -280)
(2019: -56)
(2019: -336)

* Het verschil in inkomsten tussen 2019 en 2020 wekt ten onrechte de indruk dat we minder inkomsten hebben. Het
verschil wordt echter veroorzaakt doordat enkele grotere, jaarlijkse donaties net buiten de grenzen van het boekjaar
vielen.
** Dit is het geld dat in 2020 is overgemaakt naar het weeshuis. De kosten van de bankrekening (PM) zijn door Steven en
Marie-Louise vergoed.

Korte berichten
Tot slot nog wat kleine weetjes.

Ook de stafleden hebben
soms een uitje. Met Kerstmis
2020 werden ze door Forli
Zambia (donateurs van kip, vis
en computerlessen) uitgenodigd een keer mee te gaan
naar een voetbalwedstrijd.
‘We had a great time!’

In het afgelopen jaar is met steun van de
Turkse Ambassade een grondpomp geslagen
zodat er nu voortdurend stromend water is.

Een lid van de Hoge Raad bracht
een bezoek aan het weeshuis.
Zij heeft het weeshuis jarenlang
gesteund maar is helaas later in
het jaar overleden.

De Boy Scouts (padvinderij) van
Lusaka bezochten de kinderen in
het weeshuis en brachten speelgoed
en eten mee.

Helaas schommelt de koers van de Zambiaanse
munt, de Kwacha, nogal fors. Dat betekent dat ons
vaste bedrag in euro’s niet elke twee maanden
evenveel geld binnenbrengt.
Gemiddeld gaan er ca. 20 Kwacha in 1 euro, maar in
januari leverde 700 euro 11.187 Kwacha op en in
september 16.306. Gelukkig ging de koers in de
loop van het jaar omhoog en konden we in
november 100 euro extra sturen (zie kopje
Accountantsverslag en Jaarrekening).

