Toelichting bij de cijfers 2016 van Stichting Weeshuis Atjeh.
Allereerst willen wij iedereen bedanken voor de steun die wij in 2016 hebben
ontvangen.
Het jaar 2015 werd voor het eerst in vele jaren afgesloten met een positief saldo
maar meteen voorzien van een kritisch noot over de vooruitzichten voor de komende
jaren.
Helaas is onze vrees voor het jaar 2016 uitgekomen. Ondanks de inzet van de groep
vrijwilligers, onze donateurs en enkele andere gulle gevers zijn de inkomsten niet
voldoende gestegen om de uitgaven van 2016 volledig te dekken. De eind 2015 al
aangekondigde verlaging van het maandelijks bedrag dat wordt overgemaakt naar
het weeshuis in Atjeh heeft er niet toe geleid dat onze uitgaven voldoende zijn
gedaald. Wel hebben wij geconstateerd dat dit maandelijkse bedrag niet voldoende
is om de kosten die gemaakt worden in Atjeh te dekken. Er is een maandelijks tekort
dat wordt gedekt door leningen van privé personen ter plaatse. Zoals uit de cijfers
blijkt zijn er niet voldoende fondsen beschikbaar om deze situatie vanuit Nederland te
wijzigen. Het is zelfs zo dat als er spoedig geen positieve verandering gaan plaats
hebben wij binnen afzienbare tijd onze hulp totaal moeten gaan stopzetten. Wij staan
nu voor de keuze onze steun voor te zetten op het huidige niveau met als
vooruitzicht dat wij binnen enkele maanden geen middelen meer hebben of de steun
nog verder terug te schroeven en op die manier de steun wat langer vol te houden.
Hoe dan ook deze situatie zal een grote druk leggen op de leidinggevenden ter
plaatse en waarschijnlijk het voortbestaan van het weeshuis bedreigen met alle
gevolgen van dien.
In 2016 hebben 4 bewoners van het weeshuis hun studie kunnen beëindigen met het
behalen van hun diploma. Helaas gezien de omstandigheden hebben zij nog geen
financiële bijdrage kunnen leveren aan het weeshuis en hoe zich dit verder gaat
ontwikkelen is een onduidelijke zaak.
Eind 2016 heeft de voorzitter van de stichting de heer Frank du Long aangegeven
zijn functie per 1 januari 2017 neer te leggen. Wij zijn dan ook opzoek naar een
nieuwe voorzitter.
Bestuur Stichting Weeshuis Atjeh
Frans Ossendorp , penningmeester
	
  

