Jaarverslag 2015 van de Stichting Weeshuis Emerald Hill

Gedurende het jaar 2015 is het bestuur viermaal in vergadering bijeengekomen. In deze besprekingen zijn aan
de orde geweest de financiële situatie en de funding van de stichting, subsidieaanvragen bij diverse partners,
het reilen en zeilen van het weeshuis Emerald Hill in Harare, Zimbabwe en de beoordeling van
projectaanvragen alsmede het toezicht op de uitgaven aan projecten ter plaatse.

Algemeen welzijn kinderen: Het verheugt het bestuur te kunnen vaststellen dat het goed gaat met het
weeshuis: de kinderen kunnen mede door onze ondersteuning allemaal naar school, zijn adequaat gekleed en
van goede schoenen voorzien zodat zij op school niet worden gediscrimineerd door andere kinderen. Een
gedeelte van “onze” kinderen op lagere school niveau gaat naar de Avondale School ; een school die naast
private schoolgelden gefinancierd wordt door de overheid. Een ander deel van de kinderen van Emerald Hill
gaat naar de School of the Deaf welke op hetzelfde terrein als het weeshuis is gevestigd. Hierdoor leren dove
en doofstomme kinderen beter dan wanneer zij op een school zitten welke uitsluitend bestaat uit kinderen
met deze handicaps.

Voeding: De kinderen van het weeshuis worden adequaat gevoed; dat wil niet zeggen dat dat niet beter kan,
er wordt gestreefd naar beter uitgebalanceerde voeding zodat de kinderen minder eenzijdig te eten krijgen. In
dit kader wordt er gewerkt aan een Ambassadeurschap in de Zimbabweaanse samenleving, waarin lokaal
vooraanstaande mensen het initiatief nemen tot betere ondersteuning van het weeshuis.

Onderhoud: Mede door onze inspanningen is het weeshuis in 2015 in staat gebleken preventief onderhoud te
plegen aan de gebouwen; zo zijn alle goten geschilderd zodat voorkomen wordt dat deze over enkele jaren
tegen veel hogere kosten zouden moeten worden vervangen.

Projecten: Als gevolg van onze inspanningen en die van onze donateurs is door de in 2014 geslagen nieuwe
waterput de voorziening met schoon water in 2015 geen knelpunt meer gebleken: gelukkig kunnen de kinderen
iedere avond voor het slapen gaan onder de douche en functioneren de WC’s naar behoren . Een onduldbare
situatie in een tehuis met 100 kinderen wanneer zoiets niet functioneert zoals in 2014 het geval was.

Inspectie: In het afgelopen jaar hebben de bestuursleden driemaal een bezoek aan het weeshuis gebracht
om zich te overtuigen dat alle ondersteuning vanuit Nederland goed wordt gebruikt. Hier wordt kritisch op
toegezien, hetgeen, zeker als het leidt tot een complimentje, zeer op prijs wordt gesteld.
Onnodig maar toch wel goed om nog eens te vermelden dat deze reizen volledig voor rekening van de
individuele bestuursleden zijn gekomen: alles wat binnenkomt bij de Stichting gaat, op beperkte kosten van de
bank na waar we helaas door gebrek aan medewerking van ABNAmro en PayPal niet onderuit komen, voor
100% naar het weeshuis .
De bestuursleden laten zich op geen enkele wijze door de stichting compenseren voor de door hun gemaakte
kosten . Dit is een beleid waar wij op bescheiden wijze trots op zijn.

Aandachtspunten voor 2016: Een belangrijk aandachtspunt is de ontwikkeling van het weeshuis op het
gebied van zelfvoorziening in de funding. Op dit moment is Emerald Hill nog voor 90 % afhankelijk van
buitenlandse donoren. Het ligt in de bedoeling om deze afhankelijkheid af te bouwen met een eigen
fundraising functie. Hier wordt op het moment, mede met onze ondersteuning hard aan gewerkt.
Wij prijzen ons gelukkig dat wij mogen bijdragen aan een oase van hoop in een woestijn van tekorten en een
uitzichtloze toekomst voor veel kinderen in Zimbabwe. Wij kunnen niet alles maar dat ontslaat ons niet van de
verplichting om bij te dragen binnen onze beperkte vermogens.
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