Beste donateurs, sponsors en belangstellenden
Al ruim drie jaar is Myanmar meer in het nieuws dan ooit tevoren. Er zijn veel positieve ontwikkelingen wat betreft gezondheidszorg, voorzieningen, arbeid en economische groei. Onder leiding van president Win Myint heeft de regering ook het
onderwijs drastisch hervormd.

Vanaf het begin was het duidelijk dat de democratische transitie niet alleen kansen, maar ook grote uitdagingen en spanningen teweeg zou brengen. De militaire machthebbers traden
maar ten dele terug. Myanmar kampt nog met vele interne
conflicten en de mensenrechtensituatie is nog altijd zorgelijk.
Ontmoeting met de ambassadeur
Onze nieuwe secretaris Nico Schoenmakers had in februari
2020 een inspirerende ontmoeting met de Nederlandse ambassadeur Wouter Jurgens. Op de ambassade in de voormalige hoofdstad Yangon hebben zij uitgebreid gesproken over
het land, de cultuur en de steun van de Nederlandse overheid
voor de landbouw en het bedrijfsleven. Dat laatste gebeurt
om duurzame economische groei te bewerkstelligen en de
mensenrechtensituatie te verbeteren. Nederland is van mening dat een combinatie van een kritische houding én steun
de juiste balans vormt om de democratie te versterken. De
ambassadeur luisterde aandachtig naar de projectverhalen
en gaf een aantal goede tips.

Maar over dit alles horen we weinig in de onze westerse wereld. Het zijn vooral de verkiezingen en misstanden die breed
uitgemeten worden in de media.
In 2011 is in Myanmar een democratische transitie in gang
gezet. In 2015 werd een burgerregering onder leiding van
Aung San Suu Kyi verkozen. In 2016 heeft Nederland in Myanmar een ambassade geopend om de democratische transitie
te steunen. Inmiddels heeft de National League for Democracy (NLD) de verkiezingen voor de tweede keer ruim gewonnen. ‘The Lady’ is van plan samen te werken met de 39
politieke partijen van etnische groepen in het land en heeft
hen uitgenodigd voor een regering van nationale eenheid.
In verschillende regio's, zoals de provincie Rakhine, speelt nog
altijd een conflict. Internationaal ligt Myanmar onder vuur, vanwege beschuldigingen van genocide tegen de islamitische
Rohingya-minderheid in 2017. Aung San Suu Kyi ontkent dit
en spreekt van gerichte militaire acties tegen rebellen. De
Nederlandse overheid veroordeelt deze misstanden scherp
en loopt internationaal voorop om de schuldigen te berechten
via het Internationaal Strafhof.

Onze positie
We blijven ons als stichting richten op onze twee weeshuizen
in Minethouk en proberen dat zo goed mogelijk te doen. Het
conflictgebied ligt ver van ons project en we merken niets van
de onlusten. We hebben geen overheidsbemoeienis en wij houden ons als stichting afzijdig van de politiek.

De coronacrisis

Over de kinderen

Tijdens de eerste coronagolf leek Myanmar de dans te ontspringen. De grenzen werden gesloten en het vliegverkeer
stilgelegd. Dat gebeurde vrij snel nadat onze secretaris Nico
Schoenmakers terug was van zijn werkbezoek in februari 2020.
In de periode tot de zomersluiting - in Myanmar is het zomervakantie in april en mei - liep het aantal besmettingen langzaam op, ook rondom het Inle meer. Sommige kinderen hebben
tijdens het zomerreces familieleden opgezocht, maar het grootste deel van de kinderen is veilig op het terrein gebleven.

Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel. Het gaat goed
met onze 60 meisjes en 26 jongens. Men is er tot nu toe in
geslaagd om corona buiten de deur te houden. Ondertussen
wordt er niet stilgezeten in onze weeshuizen:

Toen per 1 juni de scholen in Myanmar weer van start hadden moeten gaan, is het land in lockdown gegaan. Terwijl in
de westerse wereld de eerste golf van coronabesmettingen
op z’n beloop was, steeg het aantal infecties in Myanmar gestaag. Een tijdlang waren ook de meeste winkels gesloten. In
augustus leek het er even op dat het tij zich keerde, maar al
gauw ging het hele land opnieuw in lockdown.
De overheidsschool in Minethouk, waar de kinderen normaliter naartoe gaan, is al maandenlang gesloten. In veel opzichten is 2020-2021 een verloren schooljaar, niet alleen in Minethouk, maar in het gehele land. De overheid heeft nog geen
besluit genomen over de eindexamens in maart 2021, maar
we verwachten dat die niet door zullen gaan.
De coronacrisis heeft het land teruggeduwd in de spiraal van
armoede. Orders voor kledingfabrieken werden gecanceld,
bedrijven en winkels moesten noodgedwongen hun deuren
sluiten, hotels en restaurants hadden geen gasten meer,
plattelanders mochten hun landbouwproducten niet meer
verhandelen in de stad en ga zo maar door. Voor veel van de
dagloners in Myanmar betekent dit dat ze geen inkomen
meer hebben, met alle gevolgen van dien. Gelukkig wordt er
nationaal noodhulp geboden.









De stafleden van de weeshuizen verzorgen taal-, wiskunde- en computerlessen voor de meisjes en de jongens.
18 meisjes hebben in 2019 en 2020 naailessen gevolgd
en zijn inmiddels heel behendig met de naaimachine.
2 jongens en 3 meisjes hebben een boekhoudopleiding
gevolgd bij LCCI (London Chamber of Commerce and
Industry).
1 meisje heeft een hoteltraining afgerond en werkte tot
de lockdown in een hotel.
4 jongens hebben tot de lockdown in een autoreparatiewerkplaats gewerkt en leren daar het vak van automonteur.
2 meisjes hebben begin 2020 hun verpleegstersdiploma
behaald en werken nu in het ziekenhuis.
2 jongens en 3 meisjes hebben in juni te horen gekregen
dat ze hun middelbare schooldiploma behaald hebben.

Samenstelling van de groep
Het is in Myanmar vaak zo dat als één van de ouders sterft,
de andere oudere niet meer voor de kinderen kan zorgen,
omdat er hard gewerkt moet worden om de kost te verdienen.
Daarom hebben we in onze huizen wezen en half-wezen:




Van de 60 meisjes in het meisjeshuis zijn er 23 wees en
27 half wees.
Van de 26 jongens in het jongenshuis zijn er 10 wees en
10 half wees.
Van de 86 kinderen komen er 16 uit zeer arme families.

Het meisjeshuis

De staf
Tijdens werkbezoeken aan onze weeshuizen valt het steeds
weer op wat een warme en hechte gemeenschap de groepen
vormen en hoe gedisciplineerd alles verloopt. De staf van de
weeshuizen bestaat uit de volgende personen:

U Tet Tun
Weeshuisvader
en hoofd van beide huizen

Daw Mya Sein
Kokkin voor beide huizen

U Bran Saing
Staflid van het jongenshuis,
Taken: computerleraar,
toezicht en gezondheid

Daw Nilar Aye
Staflid van het meisjeshuis
Taken: wiskundelerares,
toezicht, gezondheid en tuin

Projectvrijwilligers
Regelmatig zijn er vrijwilligers uit het buitenland te gast. Deze
vrijwilligers verblijven dan in een guesthouse in de stad Nyaung
Shwe en ondernemen na schooltijd allerlei activiteiten met de
kinderen. Vrijwilligers uit Duitsland, Frankrijk en Japan hebben voor de lockdown met de kinderen getekend, gezongen,
gedanst en Engels geoefend. Dat is een prachtige ervaring
voor beide partijen. De vrijwilligers leveren een waardevolle
bijdrage aan het leven van de weeskinderen en aan dat van
de stafleden. Vaak worden vrijwilligers uitgezonden door ons
als bestuur. Hun terugkoppeling is interessant voor ons.

Om u een beeld te geven van het meisjeshuis en de omgeving, hebben we wat afbeeldingen toegevoegd aan dit jaarbeeld. Bij het meisjeshuis bevindt zich de keuken, waar dagelijks gekookt wordt voor de meisjes én de jongens. Per toerbeurt helpen de oudere meisjes onze kokkin Daw Mya Sein
mee. Het gaat er gezellig aan toe.

Rijst, vlees, vis en olie worden op de lokale markt gekocht,
maar veel van de groenten komen uit de eigen groentetuin.
Rondom de huizen is veel ruimte om groente te verbouwen.
Omdat de huizen aan de oever van het Inle meer liggen, is
de grond er vruchtbaar. De kinderen vinden het leuk om Daw
Nilar Aye mee te helpen bij het tuinieren.

Het jongenshuis

Onderhoud van de gebouwen
Elk jaar plegen we onderhoud aan de beide huizen en de bijgebouwen. We vinden het belangrijk om deze in goede staat
te houden. Bij het jongenshuis hebben we nieuwe toiletten en
douches geplaatst.

Het jongenshuis ligt op loopafstand van het meisjeshuis. Qua
bouw lijken beide huizen sterk op elkaar. Het gebouw heeft
een aantal grote ruimtes waar de jongens kunnen studeren,
recreëren en televisie kijken.
Ook hebben we nieuwe drinkwatertanks geplaatst bij beide huizen, een overkapping gelegd op de grote waterreservoirs en
het dak van de keuken bij het meisjeshuis vernieuwd.

Als de kinderen naar de overheidsschool gaan, dragen ze
een schooluniform. Dat is gebruikelijk op alle scholen in Myanmar en zorgt er mede voor dat iedereen gelijk is en er even
verzorgd uitziet.

Toekomstplannen
We weten niet hoelang de lockdown nog gaat duren. U Tet
Tun en zijn staf hebben allerlei plannen voor 2021 om de kinderen en jongeren actief te houden en hen vaardigheden bij
te brengen. We noemen dat vocational training. Denk aan lessen op het gebied van naaien, kleding maken, tuinieren en
timmeren. Dat zijn vaardigheden die de rest van hun leven
van pas komen.

Bijzonder in Myanmar is dat de jongens vaak een stuk verlegener zijn dan de meisjes. Dat zie je op bijna alle scholen.

Het is belangrijk dat de kinderen ook digitaal vaardig worden.
Elk huis beschikt over een computerlokaal. Om meerdere kinderen tegelijk deel te kunnen laten nemen aan de computerlessen van U Bran Saing, is er de wens om twee extra laptops per huis aan te kunnen schaffen.

Bijscholen eindexamenleerlingen
Als de scholen binnenkort weer open gaan - wat nog maar
zeer de vraag is - komt het eindexamen voor de grade 11 leerlingen in zicht. De examens zijn normaliter in maart. De jongeren hebben echter veel lessen gemist. Mocht het nog de
moeite waard zijn dan willen we tijdelijk één of twee allround
docenten aantrekken, die in korte tijd onze eindexamenkandidaten op het juiste niveau kunnen brengen.
Onderhoud van de gebouwen
Het wordt tijd dat een aantal houten vloeren in de huizen vernieuwd worden. Daarnaast is het wenselijk om een hekwerk
te plaatsen rond het meisjeshuis. Myanmar is een relatief
veilig land met weinig criminaliteit, maar voorzichtigheid is te
allen tijde belangrijk. Ook moeten er hier en daar wat betonvloeren gerepareerd worden. Verder willen we graag een
aantal roestvrijstalen kledingrekken aanschaffen, waaraan
de kinderen hun kleding te drogen kunnen hangen.

Stichting World Child Care ondersteunt twee woongroepen
met in totaal 400 meisjes en jongens op het schoolterrein en
heeft een English & Life Skill Program opgezet voor jongeren
die klaar zijn met hun middelbare school.
Voor de jongeren in de weeshuizen in Minethouk biedt de
samenwerking toekomstperspectief. Stichting World Child Care
kan jaarlijks een aantal jongeren deel laten nemen aan het
eerder genoemde English & Life Skill Program in Mandalay.
De jongeren leren goed Engels spreken, behalen een Cambridge certificaat en nemen deel aan trainingen op het gebied
van zelfvertrouwen, zelfkennis, kritisch denken, debatteren,
communicatie, actief burgerschap en milieubewustzijn.
In het onderwijs, de gezondheidszorg, de ICT, het bedrijfsleven en het toerisme is de vraag naar getalenteerde en goed
Engels sprekende jongeren groot. Met de certificaten op zak
is de kans op een goede baan en een zelfstandig bestaan
een stuk groter. Stichting Care for Children ondersteunt stichting World Child Care in bescheiden mate om voor een aantal
jongeren uit Minethouk een studie- en werkplek te creëren in
Mandalay. Het is goed om te weten dat dit nog door het oude
bestuur is goedgekeurd in de periode dat beide stichtingen
samen gingen werken.
De nieuwe bestuurders
Het nieuwe bestuur van stichting Care for Children bestaat
uit de volgende personen:

Bestuurswisseling en synergie
Begin van dit jaar bent u op de hoogte gesteld van de bestuurswisseling bij stichting Care for Children. Oud-voorzitter
Maria Overmars en oud-secretaris Simon Goede vonden het
bestuur van stichting World Child Care bereid om ook stichting Care for Children te gaan leiden. Beide stichtingen blijven vooralsnog naast elkaar functioneren.
Stichting World Child Care is al 11 jaar actief in de miljoenenstad Mandalay in Myanmar. De stichting is actief op de
Phaung Daw Oo High School. Dat is een enorme boeddhistische kloosterschool, waar elk jaar 8.500 kinderen uit arme
gezinnen gratis onderwijs krijgen, van kleuterschool tot en middelbare school.

Lucas Harms
Voorzitter
Nuenen

Nico Schoenmakers Camiel v.d. Heiden
Secretaris
Penningmeester
Berlicum
Rosmalen

We bedanken het oude bestuur van Care for Children voor de
inzet, de betrokkenheid, het vertrouwen en het overdragen van
een gezonde stichting. We zullen het gedegen werk en de
warme contacten van de oprichter Cor Visser (), voorzitter
Maria Overmars, secretaris Simon Goede en de andere bestuurders met evenveel passie en toewijding continueren.

Financiële situatie in 2020

Onze werkwijze

De lokale inkomsten via toeristen bedroegen in januari, februari en maart (voor de lockdown) € 1.425. De subsidie van
het Social Welfare Department bedroeg € 9.650 en aan coronasteun ontvingen de weeshuizen € 975. Het totaal aan inkomsten ter plaatse bedroeg in 2020 € 12.050. Dit bedrag is
volledig besteed aan rijst, olie, kleding en schoolspullen. Natuurlijk is deze inkomsten- en uitgavenstroom netjes verantwoord in de boeken.

Voor stichting Care for Children is er de komende jaren genoeg werk aan de winkel. Dat kunnen we doen dankzij steun
van onze vaste sponsors enerzijds en onze trouwe donateurs
anderzijds. Het is goed om te weten dat wij uw bijdrage voor
100% ter plaatse besteden. Omdat onze stichting gerund
wordt door enthousiaste vrijwilligers, hebben we geen salariskosten, geen reiskosten en nauwelijks overheadkosten. Zo
proberen we het voor u zo transparant mogelijk te houden.
Elke geschonken euro is een euro op locatie. Door het opgehaalde sponsorgeld ter plaatse te besteden, helpen we
niet alleen de kinderen, maar stimuleren we ook de lokale
ondernemers. Omdat alles in Myanmar betrekkelijk goedkoop is, nemen wij nooit (gebruikte) materialen of spullen
mee, maar schaffen we alles ter plaatse aan. De lokale staf
werkt met lokale bedrijfjes die niet overheidsgebonden zijn.
Alvast hartelijk dank voor uw steun en belangstelling in 2021.

Van de vaste sponsoren ontving stichting Care for Children
een bedrag van € 4.825. Aan losse giften werd € 9.325 ontvangen. Het totaal aan inkomsten vanuit Nederland bedroeg
in 2020 € 14.150. De uitgaven bedroegen in totaal € 20.350.
Dat geld is o.a. besteed aan salarissen, voeding, brandhout,
toiletartikelen, gezondheidskosten, elektriciteit, internet, onderhoud en een bijdrage voor stichting World Child Care voor de
vervolgstudie van een aantal jongeren uit Minethouk. Dat betekent dat er in 2020 in totaal zo’n € 6.000 in mindering is
gebracht op de balans.
Website Care for Children
De website van onze stichting is dit jaar een beetje een ondergeschoven kindje geweest. Onze aandacht is uitgegaan
naar de contacten met U Tet Tun en zijn staf, de lopende projecten en de coronaperikelen. Ondanks dat de website dit misschien niet helemaal uitstraalt, kunt u ervan uitgaan dat we met
het nieuwe bestuur de zaakjes goed op orde hebben. Zo hebben we een nieuwe financiële administratie opgezet voor de
staf, die voor hen én voor ons veel duidelijkheid verschaft. En
hopelijk geeft de nieuwe opzet van dit jaarverslag ook het nodige vertrouwen. Komend jaar zullen we de website goed onderhanden nemen, van het laatste nieuws voorzien en deze
voortgangsrapportage plaatsen.

Onze overtuiging
We kunnen de wereld niet veranderen, maar op kleine schaal
kunnen we veel voor elkaar betekenen. Of om het in de woorden van Nelson Mandela te zeggen: De betekenis van ons
leven ligt in het verschil dat we maken in de levens van
anderen. Dat is onze overtuiging, onze wens en ons goede
voornemen voor het nieuwe jaar. We wensen al onze donateurs, sponsors en belangstellenden van harte een gezond,
inspirerend en zorgeloos 2021!
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