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Gedurende 2019 is het bestuur drie keer bij elkaar genomen. Hierbij waren de 

gespreksonderwerpen: ontvangen donaties en de besteding hiervan, de financiële situatie van het 

weeshuis, het dagelijks leven in Zimbabwe en de effecten hiervan op het weeshuis, 

samenwerkingsverbanden met diverse partners, en zowel het evalueren van huidige als het 

ontwerpen van nieuwe plannen voor fondsenwerving. 

In algemene zin is onze stichting voldoende in staat geweest het weeshuis financieel te 

ondersteunen. Alle kinderen hebben een dak boven hun hoofd. Het onderhoud van het weeshuis is 

in voldoende staat om een veilig thuis te bieden. Er is toegang tot water, eten, educatie en kleding. 

Daarnaast is er ruimte voor dagelijks contact en mogelijkheid om te spelen. Hier zijn we trots op en 

dit willen we graag behouden. 

Dit evenwicht staat echter wel onder druk, door de veranderingen in het land. Globale 

klimaatverandering heeft ook zijn tol geëist in Zimbabwe, waarbij het land in 2019 zowel werd 

geteisterd door cycloon Idai en periodes van enorme droogte. Het directe effect hiervan, in een land 

grotendeels afhankelijk van landbouw, is veel schade en mislukte oogst. Hierdoor is er minder 

productie van voedsel mogelijk geweest en is het land meer afhankelijk van geïmporteerde 

producten geworden. Hiernaast is het zo dat waar er wel producten in de supermarkt liggen deze 

door toenemende corruptie en inflatie in het land voor veel mensen onbetaalbaar zijn geworden. 

Tevens is door droogte het grondwaterpeil verder gedaald en zijn putten niet altijd meer voldoende 

om in water te voorzien. 

Het weeshuis heeft op meerdere manieren dit dreigende tekort aan eten en drinken het hoofd 

kunnen bieden. Ten eerste wordt water per tankauto naar het weeshuis vervoerd vanuit locaties 

waar meer voorraad is. Dit is prijzig maar wel effectief om alle kinderen van schoon drinkwater te 

voorzien. Verder kan de eigengebouwde moestuin deels voorzien in gezonde voeding voor de 

kinderen. Donaties kunnen voor een deel in US-dollars ontvangen worden, waardoor de inflatie in 

het land mede gepareerd kan worden.  

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

dat al deze ondersteuning vanuit Nederland ook goed wordt gebruikt. Dit blijkt inderdaad het geval 

te zijn.  

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 



eerstvolgende project waar nu hard aan gewerkt wordt door het weeshuis is een marathon als 

sponsorloop in het najaar. 

Projecten die voor ons het volgende jaar onder andere op de agenda staan zijn energievoorziening 

garanderen tijdens door de overheid opgelegde power cuts, een duurzame watervoorziening 

garanderen, voorzien in schooluniformen en schoolgeld en verbeteren van de tuinbouw door middel 

van het bouwen van een greenhouse.  

We bedanken eenieder die een steentje heeft kunnen bijdragen en hebben het beoogde doel dat 

100% van de ontvangen giften ten goede komt van het weeshuis in 2019 weer kunnen realiseren.   

 

Rotterdam, 19 maart 2020 

Het bestuur 

 

 

 

 


