
18 november 2018

Informatie bijeenkomst voor de sponsoren

Weeshuis Sunhine House



“Do your little bit of good where you are. It’s those little bits 
of good put together that overwhelm the world.” 

–Desmond Tutu



Programma

* Welkom
* Hoe gaat het met de kinderen?  

* een terugblik van Brechje
* Terugblik op de pareltjesloop
* Wasmachine dankzij de collecte
* Financien
* Belastingvoordeel prive / zakelijk
* Acties aankomend jaar:

* Ideële kerstmarkt
* Dam tot damloop voor Sunshine House

* Vragen?



Terugblik van Brechje
De lach van de kinderen

Het was schoolvakantie in juli en de meeste kinderen zijn dan met hun
pleegmoeder mee naar huis. Ik heb de hele omgeving afgereisd om alle kinderen
te kunnen zien.
Het gaat ontzettend goed met de kinderen, ze zijn gezond en opgewekt. Ze gaan
naar school, eten goed en lachen meer dan u en ik bij elkaar. Inspirerend om ze
zo weer mee te maken en om weer te beseffen dat je niet veel nodig hebt om 
gelukkig te zijn, anders dan elkaar.

Wat wel op viel was de locaties, deze zijn slecht onderhouden en in oude staat. 
Een nieuw doel waar we ons dan ook op willen richten is de behuizing
verbeteren. We zullen samen met Janine daarvoor de handen in een gaan slaan
en een plan maken.

Ook is de plaatselijke kerk betrokken en de dominee zorgt dat er zo nu en dan
extra eten hun kant op komt, of tweedehandskleding. 
Alles wat over blijft of niet nodig is wordt nog steeds gedeeld met de 
omliggende townships waar ze het ook niet breed hebben.



Happy 
impressie







Behuizing
Een paar voorbeelden van de woningen 
waar de kinderen tijdens schoolvakanties 
en weekenden hun tijd doorbrengen.











Terugblik van de pareltjesloop







Nieuwe wasmachine!



Nieuwe kleren dankzij DidiNieuwe kleren dankzij Didi



Financien

2017 Financieel
Mede dankzij uw sponsorbijdragen en gulle giften hebben wij in het 
jaar 2017 € 16.525 kunnen overmaken naar het Weeshuis “Sunshine 

House” te Pietermaritzburg.
Aan sponsoring is in 2017 een bedrag van € 11.020  binnengekomen en 

aan eenmalige giften een bedrag van 2.865. Daarnaast hebben de 
verschillende acties zoals bv. verkoop ideële kerstmarkt en verkoop op 

beurzen geresulteerd in een bruto-opbrengst van € 1.330.
De snelle rekenaars onder u hebben natuurlijk direct gezien dat er 

meer is uitgegeven dan is binnengekomen en dat klopt! Dat betekent 
dat onze reserves zijn afgenomen.

En………… reservefondsen zijn niet onuitputbaar!



Inkomsten 2017
Sponsoring € 11020

Giften € 2865

Acties/ 
evenementen € 1330

Uitgaven 2017

Overgemaakt Sunshine 
House  € 16525
Bankkosten € 220

Kosten acties / 
evenementen € 200



Wij zijn zeer verheugd dat de drie gezamenlijke goede doelen er in 
geslaagd zijn om in 2018 het succesvolle evenement “de Pareltjesloop” 

op de kaart te zetten. Dankzij dit evenement zijn de reserves met € 5.000  
aangevuld en kunnen we de maandelijkse bijdrage aan Sunshine House 

ongewijzigd voortzetten. 
Daarnaast hebben wij ons als organisatie ingezet om het aantal 

sponsoren te vergroten. 
Een voorzichtige prognose voor 2018 laat een stijging van 10% aan 

sponsorbijdragen zien. 
Kortom……… Wij zijn op de goede weg maar nog lang niet tevreden.

Nieuwe sponsoren zowel particulier als bedrijven zijn van harte welkom! 

Prognose 2018



Belasting voordeel



Aankomende acties

* Ideele kerstmarkt
* Dam tot damloop

* Hardlopen
* Wandelen



Einde


