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Beste Donateurs, 

 

Ten eerste hartelijk dank voor jullie donatie aan ons weeshuis. Geef me de gelegenheid om 

jullie even bij te praten over de situatie in het weeshuis en hoe jullie gift tot zijn recht komt. 

 

Emerald Hill is een weeshuis dat aan AIDS-wezen en kinderen die de nodige verschrikkingen 

hebben doorstaan (bijv. mishandeld, misbruikt of door hun ouders verlaten zijn) onderdak, 

zorg, liefde en bescherming biedt. Dingen die voor kinderen in Nederland heel normaal zijn, 

zijn voor hun niet vanzelfsprekend en dit maakt het verschil tussen leven en dood. Tevens 

biedt het weeshuis deze kinderen de mogelijkheid om naar school te gaan en op deze manier 

aan hun toekomst te bouwen, waar zij ander kansloos zouden zijn in een land als Zimbabwe.   

 

Momenteel is het een veilig thuis voor ongeveer 90 kinderen, variërend van 3 tot 20 jaar. 

 

 

Het weeshuis heeft het financieel zwaar. Er bestaat geen steun door de overheid. Om het 

hoofd boven water te houden is het weeshuis volledig afhankelijk van externe, hoofdzakelijk 

buitenlandse donaties. Donors verleggen echter hun aandacht in de loop van de tijd en 

blijven zelden voor langere tijd bij een project betrokken.  

 

Donaties van NGO’s en andere externe fondsen lopen momenteel terug. De angst voor 

corruptie en de behoefte aan garantie dat geld niet aan andere zaken dat het primaire doel 

wordt uitgegeven overstijgt hierin de meer weerbarstige werkelijkheid van het leven in een 

derdewereld land.  

 

http://www.emeraldhill.nl/
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Er wordt bijvoorbeeld geld ingezameld voor een ambulance, maar er is geen geld om de 

chauffeur te betalen. Of om een kapotte band te vervangen, waardoor de ambulance stil 

komt te staan. Medische apparatuur wordt verscheept om levens te redden, maar er is geen 

geld beschikbaar voor training hoe deze te bedienen. Er worden fietsen en speelgoed 

gedoneerd aan de kinderen, maar niemand voert de reparaties uit waardoor ze kapot in een 

schuur staan. Zo hebben prachtige initiatieven soms weinig tot geen toegevoegde waarde 

voor de dagelijkse praktijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Weeshuis Emerald Hill maakt zich daarom hard voor de inzameling van ongelabeld 

geld, ofwel non-earmarked money.  

Dit is geld wat in de breedste zin van het woord kan worden ingezet voor het uiteindelijke 

doel: het ondersteunen van de kinderen van het weeshuis. 

 

 

 

http://www.emeraldhill.nl/


 

_____________________________________________________________________________________________ 
mei 2018  Pagina 3 of 3 
 

 

Denk in ons geval bij voorbeeld aan preventief onderhoud van het weeshuis of het repareren 

van speelgoed of fietsen van de kinderen. Of aan schoolgeld en schooluniformen zodat 

kinderen op school niet op grond van hun kleding worden gepest of gediscrimineerd. Of aan 

geld ten behoeve van de medische verzorging.  

 

Er is met de inzamelingsactie van STOLA een totaal bedrag opgehaald van €294,82,- 

Dat is in ieder geval genoeg om een gehele maand aan medische kosten voor alle kinderen in 

het weeshuis te dekken. Een geweldige prestatie. 

 

Met jullie donatie hebben jullie ons doel mede helpen bereiken. Dat is iets om trots op te zijn. 

Hartelijk dank hiervoor. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Nathan Poublon 

Bestuursvoorzitter Stichting Weeshuis Emerald Hill. 

www.emeraldhill.nl 

https://www.facebook.com/emeraldhillzimbabwe/  
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