Overzicht financiën DG-NPB Wageningen e.o. – Safina
2007
SALDO 1 Januari

2006
€ 20,080

t/m 15 nov
2007
€ 23,677

Overgemaakt naar Tanzania
waarvan voor kindersteun

€ 12,250
€ 9,000

€ 19,500
€ 9,000

€ 19,500
€ 9,000

€0

€0

€0

€ 12,250

€ 19,500

€ 19,500

€0

€0

€0

Eenmalige inkomsten
waarvan voor kindersteun
waarvan: Maatwerk
eigen leden + familie
eigen collectes
zustergemeenten
stichtingen
overigen

€ 11,016
€0
€0
€ 2,056
€ 1,005
€ 4,850
€ 3,000
€ 105

€ 3,164
€0
€ 10
€ 687
€0
€ 1,337
€ 680
€ 450

€ 3,564
€0
€ 10
€ 687
€0
€ 1,337
€ 680
€ 850

Regelmatige sponsoring
totaal

€ 4,830

€ 3,680

€ 5,000

TOTAAL INKOMSTEN
waarvan voor kindersteun

€ 15,846
€ 4,830

€ 6,844
€ 3,680

€ 8,564
€ 5,000

Kosten divers
TOTAAL UITGAVEN
Inkomsten divers

INKOMSTEN UITGAVEN
SALDO 31 DECEMBER

projectie
2007 opm
€ 23,677

€ 3,596

- 12,656

- 10,936

€ 23,677

€ 11,021

€ 12,741

(1)
(2)

(3)

Opmerkingen:
(1) Extra overboekingen in 2007:
€ 3,000 voor schoolbeurzen
en € 7,500 voor het slaan van
een put en bijbehorende
werken voor een goede en
betrouwbare watervoorziening
op New Safina.
(2) De maandelijkse onderhoudskosten van de kinderen bleven
ongeveer € 750, wat neerkomt
op € 9,000 voor het gehele
jaar; ze werden gedekt door
geregelde bijdragen (ong. € 400
per maand) en door diverse
éénmalige inkomsten.
(3) Reserves van € 12,741 zijn met
name bedoeld voor beurzen
de komende jaren en voor
onderhoudskosten als de
inkomsten onverhoopt te
laag zijn.
Sponsoring:
Maandelijkse sponsorinkomsten
per 15/11/07: ongeveer € 400

Giro: 93.46.40
Bank: 53.91.16.378
t.n.v. Doopsgezinde
Gemeente te
Wageningen,
o.v.v.‘Safina’
Contactpersoon:
Annemarie Hekkers
t: 0317 426 640,
e: a.hekkers@planet.nl

EEN HUIS VOOR AIDS-WEZEN IN TANZANIA

NEW SAFINA
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2007

Dit is de vijfde nieuwsbrief over
New Safina, een huis voor AIDSwezen in Shirati,Tanzania, waar u
aan bijdraagt.

Uw steun geeft zekerheid aan 26
weeskinderen om een huis te
hebben en naar school te gaan of
een opleiding te volgen.
We zijn blij u deze nieuwsbrief te
kunnen sturen om te informeren
over de voortgang van de besteding
van de ontvangen gelden. Naast de
nieuwsbrief sturen we de vernieuwde
folder mee.Wij hopen dat u deze
nieuwsbrief en folder kunt gebruiken
om meer mensen te interesseren
voor dit project.
U kunt meerdere exemplaren
opvragen bij de contactpersoon of via
de website: www.dg-npb-wageningen.nl
onder projecten/Safina.

Memorandum of Understanding
(MoU)
Begin dit jaar is er een Memorandum
of Understanding ondertekend door
een vertegenwoordiger van de
Mennonite kerk in Shirati en een
vertegenwoordiger van de DG/NPB in
Wageningen. Omdat er zoveel geld
geïnvesteerd zou worden in de
waterput, dachten we dat het goed zou
zijn nog eens schriftelijk te bevestigen
wat we (Leah en Ziki Makoyo,
de eigenaren van New Safina aan de
ene kant en de vertegenwoordigers van
de Doopsgezinde Gemeente/NPB aan
de andere kant) al eerder mondeling
waren overeengekomen. Dit houdt
kortgezegd in dat het huis beschikbaar
blijft voor de wezen en dat wij in
Nederland alles zullen doen om de
voortgang te verzekeren.

De waterput is geslagen!
Zoals u wellicht nog weet van de
vorige nieuwsbrief, is de watersituatie
in Shirati tijdens de droge periode zeer
precair. Er werd geopperd om een put
te slaan, maar dat is een zeer kostbare
zaak. Ondanks toezeggingen van
een bevriend fonds was er nog niet
voldoende geld. Gelukkig bracht het
Fonds van Zanten uitkomst en kon
geboord gaan worden. Op de foto’s
ziet u het resultaat. Er is een handpomp
geïnstalleerd, zodat de kinderen ook
water kunnen pompen. De droge tijd
kan nu zonder angst tegemoet gezien
worden.

Van huis naar scholing
Met het installeren van de pomp
vinden we dat er voldoende is
geïnvesteerd in het huis zelf. We menen
dat het tijd is om meer aandacht te
geven aan scholing. De kinderen worden
ouder en groeien uit de lagere school.
Naar de middelbare school is duurder,
evenals een beroepsopleiding.
Toch willen we daar graag in investeren,
zodat de kinderen straks hun eigen
boterham kunnen verdienen.
Belinda is de eerste die met een
diploma op zak vertrokken is, zij is
verpleegster, is deze zomer getrouwd
en woont nu in Arusha.
We streven ernaar ook andere
weeskinderen te ondersteunen met
scholing en daarom gaan we op zoek
naar extra sponsors.

Het voorbeeld van Safina
heeft vruchten afgeworpen.
Omdat de RAO groep heeft laten
zien hoe goed zij weeskinderen
ondersteunt via monitoring in een
groot gebied, is geld gekomen van
USAID voor een programma: ‘Pact
Tanzania – Jali Watoto’. In dit project
worden gedurende 21 maanden in 23
dorpen weeskinderen ondersteund.
Bij de start van dit programma waren
de Safina kinderen op tv te zien en
zongen voorlichtingsliedjes over
HIV/AIDS.

