Jaarverslag 2021

Stichting Deborafond
10 augustus 2022
Stichting Deborafonds tot ondersteuning van het Chilenje Transient Home te Lusaka, Zambia.
Website: www.deborafonds.nl
ANBI nr. 816808529, 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
In Memoriam Ben Bal
Tot ons grote verdriet moeten wij dit jaarverslag openen met het bericht dat op 15 juni 2022 Ben Bal is
overleden. Hij was 79 jaar.
Ben en zijn vrouw Mieke hebben in 2004 het Deborafonds opgericht en hebben daar vijftien jaar lang het
bestuur van gevormd. Ben heeft zich in die jaren enorm ingespannen voor het samenstellen van een
donateursbestand dat nog grotendeels actief is. Ook heeft hij in 2012 een bezoek gebracht aan het
weeshuis Chilenje in Lusaka, Zambia.
Regelmatig stuurden Ben en Mieke dozen vol spullen die daar niet te krijgen waren (babydrinkflessen,
kinderschoenen en Engelse kinderboeken) naar het weeshuis.
Wij zijn hem enorm dankbaar voor al die inzet voor de weeskinderen van het Chilenje Transient Home.
We wensen Mieke, hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies van
Ben.

Ben tijdens zijn bezoek aan
het weeshuis in 2012
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Beste vrienden en donateurs van het weeshuis Chilenje Transient Home in Lusaka, Zambia,
Ook dit jaar bieden wij jullie graag een kort jaarverslag aan van onze Stichting Deborafonds met daarin wat
nieuwtjes uit Lusaka, ons toegestuurd door Rosina Kapilikisha, hoofd van het weeshuis en Child Care
Officer.

Zorg voor kwetsbare kinderen in Zambia
In Zambia is de zorg voor kwetsbare kinderen vooral belegd bij het Ministerie van Sociaal Welzijn. De
grondslag van deze zorg is vastgelegd in de Child Code Bill. Onze Child Care and Adoption Society valt
onder dit ministerie. Rosina geeft aan dat door steeds betere samenwerking met andere organisaties de
zorg steeds beter wordt. Er wordt gewerkt volgens een ‘Alternative Care and Reintegration Guideline’ voor
pleegzorg en adoptie. De Childcare and Adoption Society heeft een training en lesmateriaal ontwikkeld
over de vroege ontwikkeling van kinderen die in het hele land op scholen en opleidingen gebruikt wordt.
Unicef en het Zambiaanse Ministerie van Onderwijs zijn sponsors van de uitvoering van dit programma.
Wat gebeurde er zoal in 2021?
•
•

•
•

De ngo Catholic Relief Service heeft in het afgelopen jaar het weeshuis gerenoveerd en de
binnenwanden en het hek geschilderd. Ook doneerden ze geld voor o.a. matrassen, dekens en
voedsel.
De burgemeester van Lusaka heeft samen met de voorzitter van de Child Care Adoption Society een
bliksembezoek gebracht aan het weeshuis. Daarbij heeft Rosina aangegeven dat ze vooral een
probleem hebben met het vervoer van de kinderen naar school en naar buitenschoolse activiteiten. De
burgemeester heeft toegezegd ernaar te gaan kijken.
Er kwamen ook donaties binnen van de Rotary Clubs van Kushinta en Kabulonga en anderen. Het
betrof vooral voedsel, kleding en schoolbenodigdheden.
Er zitten nog steeds meer meisjes dan jongens in het tehuis, dat plaats biedt aan vijfentwintig
kinderen. Dat komt omdat meisjes vaker het slachtoffer zijn van misbruik en mishandeling.
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Twee schrijnende zaken
Dit jaar arriveerden twee broertjes van acht en drie jaar in het weeshuis. Ze waren door hun moeder
achtergelaten in hun huis en hadden negen dagen gewacht op haar terugkeer. De eigenaar van het huis
belde tenslotte de politie die de kinderen naar het weeshuis heeft gebracht. De kinderbescherming en
Sociaal Welzijn doen nog onderzoek naar de moeder. De kinderen waren aanvankelijk heel bang en
getraumatiseerd, maar nu gaat het beter. De oudste jongen is inmiddels naar klas 4 van de
overheidsschool.
Een ander verhaal gaat over een tweeling van drie jaar oud die een jaar lang in een huis waren opgesloten.
Ze mochten niet met andere kinderen spelen. De buren hebben de kinderbescherming gebeld en die
troffen de kinderen in zeer slechte staat aan. Het vermoeden is dat de volwassenen in het huis niet de
ouders waren. Ook hier wordt nader onderzoek gedaan. De kinderen zijn nu in het weeshuis, gaan naar
school en maken het veel beter.
Rosina zegt hierover: “Door jullie voortdurende, jarenlange steun lukt het ons voor deze verlaten kinderen
te gaan zorgen, ze te voeden en te kleden en ze naar school te laten gaan. Ook staan we ze emotioneel bij
en helpen we ze verder op weg in hun leven. De board, de staf én de kinderen danken jullie daar enorm
voor!!!”

Coronabeleid
Dankzij het beleid van het weeshuis tijdens de coronapandemie zijn er in het weeshuis geen besmettingen
geweest onder de kinderen en het personeel.

3

Accountantsverslag en jaarrekening 2021
De Stichting Deborafonds is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een
accountant, op grond van artikel 2:396 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Jaarlijks wordt onze financiële
administratie toch kosteloos beoordeeld door de heer Hans Slof van Slof & Wildenburg Accountants te
Bodegraven, waarvoor we hem ook dit keer weer hartelijk willen bedanken!
1.

Balans 31-12-2021
Activa: liquide middelen
Passiva (vermogen)

€ 17.324,€ 17.324,-

(2020: € 16.351,-)
(2020: € 16.351,-)

2.

Verlies- en winstrekening
Inkomsten
Donaties
Fruitverkoop
Extra giften
Vooruit ontvangen 2022
Vergoeding bankkosten
Totaal inkomsten en donaties:

€ 3.803,€ 75,€ 1.245,€ 500,€ 166,€ 5.789,-

(2020: € 4.023,-)

Uitgaven
Stortingen aan weeshuis
Bankkosten
Totaal uitgaven:

€ 4.650,€ 166,€ 4.816,-

(2020: € 4.300,-)

Resultaat:

€ 973,-

(2020: - € 93,-)

3.

Toelichting op de balans
Liquide middelen ING-rekening € 2.298
ING-spaarrekening
€ 15.025
Totaal activa:
€ 17.323

(2020: € 1.325,-)
(2020: € 15.025,-)
(2020: € 16.350,-)

4

Toelichting op de jaarcijfers
De inkomsten uit vaste donaties waren dit jaar weer iets lager dan in 2020. Dat de totale baten veel hoger
waren komt door een extra gift van vrienden, die ter gelegenheid van hun verjaardagsfeest de gasten een
donatie voor het weeshuis vroegen. Daarnaast ontvingen we in december 2022 een gift die bestemd was
voor 2022. De baten van de fruitverkoop bedroegen in 2021 € 75,-.
Zevenmaal hebben we geld overgemaakt aan het weeshuis Chilenje, viermaal een bedrag van € 700,-,
tweemaal een bedrag van € 800,- en voor kerstmis een eenmalige extra donatie van € 250,-.
De bankkosten zijn door Marie-Louise en Steven vergoed, zodat alle donaties voor de volle 100% ten goede
komen aan het weeshuis.
Jullie, onze vaste donateurs, hebben van 2021 weer een jaar gemaakt waarin we veel aan Chilenje konden
geven en een beetje konden sparen. Jullie trouw (we hebben nog altijd een vast bestand aan donateurs) en
goede gaven zijn onbetaalbaar! Heel veel dank,
Marie-Louise van Kleef en Steven Broers
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