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Resultaten sinds oprichting (1) 

Jaar  Resultaat 

2007 - 7 meisjes starten in project Vervolgonderwijs 

2009 - 6 meisjes doen eindexamen  

- schoolbankjes, computers en laboratoriummateriaal worden 

aangeschaft voor Mary Matha School 

2010 - Eerste meisjes starten in beroeps- of universtaire opleiding in project 

Vervolgonderwijs 

2011 - Waterzuiveringsinstallatie en schoolbankjes voor Mary Matha School 

- 4 oud-leerlingen van deze school doen eindexamen 

- Nog 33 anderen nemen deel aan het project Vervolgonderwijs 





Project Vervolgonderwijs: het werkt! 

Hallelujah Children Home, 

april 2007 

Remila en Tamil Selvi, 

Februari 2013 

Hallelujah Children Home, 

februari 2013 



Resultaten sinds oprichting (2) 

Jaar  Resultaat 

2012 -Sinds 2012 nemen jaarlijks ongeveer 60 studenten deel aan project 

Vervolgonderwijs 

- 7 oud-leerlingen van de Mary Matha School doen eindexamen 

2013 - Hek voor het Wendalinum Children Home 

- 14 studenten behalen hun bachelor diploma 

- 1 oud-leerling van de Mary Matha School doet eindexamen binnen het 

project 

2014 -1e twee meisjes behalen master diploma 

- 6 oud-leerlingen Mary Matha School behalen Bachelor diploma 

2015 - Zonnepanelen aangeschaft Hallelujah Children Home 

- 28 jongeren studeren af binnen het project Vervolgonderwijs. 





Resultaten sinds oprichting (3) 

Jaar  Resultaat 

2016 -7 jongeren doen eindexamen 

-3 studenten ronden een beroepsospleiding af. 

-13 studenten behalen bachelor diploma, 4 van hen komen van het 

Hallelujah Children Home. 

- 4 studenten behalen master diploma, 2 van hen komen van het 

Hallelujah Children Home. 

2017 -2 jongeren doen eindexamen.  

-2 studenten behalen hun bachelor diploma. 

- 4 studenten behalen hun master diploma. 



Afgeronde opleidingen sinds 
oprichting 

Soort opleiding Aantal 

Middelbare school diploma’s 41 

Beroepsopleidingen 13 

 

Bachelor  70 

Master 16 



En dan? 

Status na opleiding Aantal 

Onbekend 25 

Werkend 15 

 

Werkzoekend   5 

Getrouwd/thuis 16 



Uitgaven 

Inkomsten 99,712.78€  

Uitgaven 85,997.52€  

Uitgaven aan doel 83,591.98€  

Overhead 2,405.54€     

% Overhead 2.80%

2007-2017



Hoe kunt u ons verder helpen? 

 

 Laat uw mailadres achter, dan laten wij u weten 

hoe uw bijdrage heeft meegeholpen! 

 

 Wordt vast donateur:  

 Continuïteit. 

 Met 1 mailtje kunt U het weer opzeggen. 

 Lijntjes zijn kort. 

 U weet altijd precies waar het geld terecht 

komt. 

 



Tot slot… 

 

"Change comes from small initiatives which work, 

initiatives which, initiated, become the fashion. We 

cannot wait for great reasons from great people for 

they are short in supply at the end of history. It is up 

to us to light our own small fires in the darkness."  

   C. Handy in “The empty raincoat” 

 



Einde  

Hartelijk dank! 

 


