
Jaarverslag 2018 van de Stichting Weeshuis Emerald Hill 

 

In 2018 hebben wij als bestuur met spijt afscheid genomen van Jantje Schirring als secretaris en zijn 

wij blij te kunnen vermelden dat wij in Ginus Tiemessen een waardige vervanger hebben kunnen 

vinden. Tevens zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met Georgina Fleming en het 

Zimbabwe Orphans Fund (ZOF) om internationaal nog meer (Engelstalige) donateurs te kunnen 

bereiken om het weeshuis te ondersteunen. Hiernaast hebben we contacten gelegd met de 

universiteit van Regensburg om fondsenwerving in Duitsland te kunnen opzetten.  

In het jaar 2018 heeft ons bestuur 3 maal vergaderd. Ontvangen donaties werden besproken evenals 

een overzicht op de uitgaven aan projecten ter plaatse. Alle giften werden geapprecieerd en er werd 

nagedacht over passende manieren om onze donateurs te bedanken en op de hoogte te houden.  De 

huidige stand van zaken met betrekking tot de politieke en economische situatie in Zimbabwe en de 

gevolgen daarvan op het weeshuis werden besproken.  Er werden plannen gemaakt hoe er 

langduriger en nieuwe fondsen kunnen worden ingezet om het weeshuis in deze tijd te 

ondersteunen. Ook andere praktische problemen, die door het dagelijks bestuur van het weeshuis 

werden ervaren, en handvatten om hier mee om te gaan passeerden de revue. Verder werden 

bezoeken aan Zimbabwe door onze bestuursleden georganiseerd. 

Onze bestuursleden hebben driemaal een bezoek gebracht aan het weeshuis om zich te overtuigen 

dat alle ondersteuning vanuit Nederland goed wordt gebruikt. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. 

Ondanks een achteruitgang van de economische situatie in het land en tekorten aan onder andere 

brandstof zijn we tevreden om te vermelden dat alle kinderen nog steeds in staat zijn naar school te 

gaan, kleding hebben, kunnen douchen en te eten krijgen. Met gepaste trots kunnen wij zeggen dat 

een deel van deze voeding door het personeel van het weeshuis zelf wordt verbouwd in de 

moestuin, tevens om uiteindelijk minder afhankelijk te zijn van externe donaties.  Hiernaast worden 

de geworven fondsen ingezet voor periodieke onderhoudswerkzaamheden zoals schilderwerk en 

reparaties aan sanitaire voorzieningen. 

Een nieuwe ontwikkeling is het verzoek van de overheid om family homes op te zetten om de 

kinderen in een gezinssetting te laten opgroeien. De overheid stelt wel deze eis, maar faciliteert dit 

financieel niet. Momenteel worden de mogelijkheden overwogen door het dagelijks bestuur van het 

weeshuis of het voldoen aan deze eis een haalbare kaart is.  

 



Lokale initiatieven om donaties te winnen vanuit het weeshuis zelf bestonden ook dit jaar weer uit 

een Golfdag en een ‘Fun Day’ voor kinderen, waar met succes geld werd ingezameld. Het doet ons 

deugd te zien dat evenementen die worden opgezet door het weeshuis zelf, bij kunnen dragen aan 

de financiële zelfstandigheid van het weeshuis. Een belangrijk aandachtspunt blijft namelijk 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 donors. Een geleidelijke verandering hiervan 

is nog steeds een van onze prioriteiten als stichting. Wij zijn hier van mening dat de beste 

ontwikkelingshulp komt van diegene die zichzelf uiteindelijk overbodig maakt. 

Tot slot zijn we trots om te mogen vermelden dat ons speerpunt om 100% van de opbrengsten van 

elke vorm van fondsenwerving direct naar het weeshuis te laten gaan is ook dit jaar weer behaald is. 

Ook onze bestuursleden zelf laten zich op geen enkele wijze compenseren voor gemaakte kosten 

door de Stichting.  

 

Rotterdam, 6 augustus 2019 

Het bestuur 

 

 

 

 


