Notulen Stichting Happy Child 16-11-2017
Aanwezig:
Nico Hoogelander
Trees Eggenkamp
Ton Rombouts
Daan Janssen
Afwezig:
Ad Hogenboom
Dennis Rombouts
Notulist:
Daan Janssen
1. Opening
Ton opent de vergadering om 18:00 en heet de aanwezigen welkom.
2. Notulen vergadering 13-11-2012
Notulen zijn goedgekeurd.
3. Nieuwe statuten
Alle aanwezigen en niet-aanwezigen zijn akkoord met de nieuwe statuten.
4. Financiën en projecten 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017
Inkomsten
Donaties
Rente
Retour Kos
Tegemoetkoming Bank
Totaal

86.469,61
3.262,98
684,20
5,00
90.421,79

Uitgaven
Open Arms Malawi
Weeskinderen Zambezi
Melkpoeder Zambezi
Weeshuis Peru
Un mundo Honduras
Read to grow
Particulier initiatief vluchtelingen op Kos
Gambia Go for Africa
Tanzania Jongeren in Actie
Sri Lanka S2T
Stichting Friends of Kisumu
Creation Africa
Sri Lanka Van der Knaap
Stichting Lian
Totaal

5.500,00
19.000,00
9.968,00
5.236,00
2.500,00
2.000,00
2.500,00
2.000,00
750,00
4.000,00
2.117,96
2.000,00
1.100,00
2.000,00
60.671,96

In kas 10-11-2017
Saldo 1-1-2013

66.292,02
36.542,19

Inkomsten -/- uitgaven + vorig saldo
Kasverschil

29.749,83
0,00

Er is een grote donatie geweest bij het 30 jarig bestaan SAA/100 jarig bestaan van SAA Overvliet. Er
worden structurele donaties gedaan van ongeveer € 1.000 per maand. Daar ieder lid van het bestuur
en raad van toezicht gekend is bij de uitgaven van donaties zijn er geen vragen over de projecten.
Trees wil graag eea over haar projecten in Zambezi uiteen zetten. Dit aan de hand van de
nieuwsbrief.
Trees geeft aan in 2016 in Zambezi te zijn geweest. Daar gaat het goed. Er zijn twee dames die al
vanaf het begin (17 jaar geleden) de dagelijkse leiding hebben. Dit tegen een kleine vergoeding. Er
wordt voor 102 weeskinderen gezorgd dat ze naar school (kunnen) gaan. Hiervoor zijn 30 vrijwilligers
opgeleid die kinderen ook thuis bij het adoptiegezin opzoeken om de ontwikkeling in de gaten te
houden. Zij bekijken ook welke kinderen geholpen moeten worden. Trees merkt op dat de kosten
wel stijgen. Kinderen krijgen daardoor basis en middelbaar onderwijs maar geen vervolgonderwijs.
Hierna krijgen ze workshops en skills-training zodat ze weten hoe verder te gaan naar het basis en
middelbaar onderwijs. Een maal per jaar krijgen de kinderen ook weerbaarheidstraining en aidsworkshops. Dit om ze te informeren over het gevaar van Aids en hoe dit te voorkomen. De
weerbaarheidstraining is om de kinderen te laten weten hoe ze moeten omgaan met agressie en
andere negatieve situaties waarin een weeskind in een adoptiegezin terecht kan komen.
Het melkpoederproject loopt ook goed. Hierbij wordt voor melk gezorgd voor kinderen van moeders
die Aids hebben. De baby’s worden getest om er zeker van te zijn dat ze geen Aids op hebben
gelopen.
Trees geeft ook nog een persoonlijk verhaal weer van een volwassen man die als kind door de
stichting is opgevangen en nu een zelfstandig leven kan leiden met voldoende inkomen om zelf te
betalen voor de school van zijn drie kinderen. Daan zet dit verhaal in het volgende interne
nieuwsblad van SAA.
Trees dankt Happy Child voor alle bijdrages. Happy Child is de grootste donateur voor haar stichting.

5. Ideeën/voorstellen projecten
Daan is door een collega gewezen op Stichting sinchou Algahie (www.sinchoualgahie.nl). Aanwezigen
vinden het een goed idee om te kijken of zij een project hebben welke binnen de doelstelling van
Happy Child valt.
Stichting Zambia Foundation heeft in maart een donatieverzoek gedaan. Happy Child heeft €2.000
toegezegd mits zij van andere donateurs €3.000 kregen. Dat bedrag is binnen dus gaat Happy Child
over tot donatie van de €2.000.
6. Aftreden leden
Trees (bestuurslid) en Dennis (raad van toezicht) treden af. Door de nieuwe statuten is er geen raad
van toezicht meer. Ad en Nico zijn nu bestuursleden. Daan is na aftreden van Trees secretaris. In
nadere overeenstemming zal worden bepaald wanneer de volgende herbenoemingen/aftredingen
zullen plaatsvinden.

7. WVTTK
Trees heeft de communicatie binnen Happy Child altijd als erg prettig ervaren. Overige aanwezigen
vinden dat ook.
8. Rondvraag
Er zijn geen vragen
9. Sluiting
Ton bedankt Trees voor haar inzet en overhandigt een afscheidscadeau. Daarna sluit hij de
vergadering om 19:15.

