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    BESTUURSVERSLAG 2019 

 

De Stichting Help Afrika is een ideële organisatie, opgericht op 23 december 1996, statutair gevestigd te 

Loppersum (Gn). 

KvK-nr.  : 41013614 
RSIN    : 807221892 
  
Secretariaat : Duursumerweg 12, 9919 JG Loppersum 
 
 
Doel van de stichting 
 
Visie: 
Stichting Help Afrika wil bijdragen aan het structureel verbeteren van de leefomstandigheden van de 
allerarmsten in Afrika op een duurzame en verantwoorde manier. 
 
Missie: 
Wij geven hulp aan kleinschalige projecten en helpen bij het opzetten daarvan. De stichting helpt de lokale 
gemeenschap, geen individuen, zodat uiteindelijk iedereen betere kansen krijgt. Wij richten ons op duurzame 
oplossingen en werken met lokale mensen om het zelf-oplossend vermogen te vergroten. Wij bieden 
(financiële) steun aan projecten op het gebied van maatschappelijke werk, gezondheidszorg en onderwijs. Wij 
werven donaties en giften, deze worden volledig besteed aan de projecten in Afrika. 
 

Doelstelling van de stichting: 
Om de missie en visie te realiseren heeft de stichting de volgende doelstellingen: 

1. Wij verstrekken hulp bij het opzetten of mede opzetten van kleinschalige projecten in Afrika.  
2. Wij werken nauw samen met onze contactpersonen in Afrika en mensen uit de lokale gemeenschap. 

Onze projectleiders ter plekke geven aan waar hulp het hardst nodig is en zorgen met onze (financiële) 
hulp voor de voortgang en successen van de projecten. 

3. Wij onderhouden persoonlijke en schriftelijke contacten met personen en instanties ter plekke. Wij 
kennen onze projectleiders en hebben regelmatig contact over de voortgang. Eens in de drie jaar 
bezoekt een delegatie van het bestuur de projecten. Hierdoor houden we goed contact met onze 
projectleiders en levert het inzicht in de plaatselijke omstandigheden en hulpbehoeften. Indien nodig 
kan van de driejaarlijkse termijn worden afgeweken. 

4. De stichting werkt zonder winstoogmerk en streeft ernaar de giften geheel ten goede te laten komen 
aan de projecten. 

 
Bestuurssamenstelling 
 
 Greetje Kampinga voorzitter 
 Linda v.d. Eide  secretaresse 
 Albert Koens  penningmeester 
 Brenda Tillema  p.r. 
 Corrie Poort  p.r. 
 
Raad van Toezicht 
 
 Dr. A. Booij 
 Mr. A. Dijkgraaf 
 dhr. J.J. Ozinga 



Stichting Help Afrika 
Jaarverslag 2019 
 Pagina 2 

Activiteiten in 2019 

- Babyhome Rangala 
Zuster Mary Esther Okome heeft de leiding over het babyhome, waar ongeveer 45 kinderen in de leeftijd van 0-
4 jaar worden verzorgd. Dit gaat om kinderen waarvan de moeder tijdens of kort na de geboorte is overleden en 
waarvan de familie niet in staat is de kinderen te verzorgen. Na afloop van de vier jaar wordt getracht om de 
kinderen terug te plaatsen bij de familie, maar in de praktijk valt dat niet altijd mee. De stichting heeft in 2019 
EUR 2.588 bijgedragen. Hiermee is de Reserve Babyhome na ruim 10 jaar nu uitgeput. Het Babyhome slaagt er 
de laatste jaren ruimschoots in om voldoende financiële middelen aan te trekken. De stichting is al vanaf haar 
oprichting betrokken geweest bij het Babyhome, dus vinden we het niet gemakkelijk om afscheid te nemen. 
Desondanks hebben we besloten om onze bijdrage nu te beëindigen.  
 
- Maatschappelijk werk Marigat 
Bij het dorp Marigat woont al jarenlang een groep van ca. 3500 vluchtelingen van de Turkana stam onder 
armoedige omstandigheden. De plaatselijke missiepost onder leiding van zuster Anna Muindi heeft zich hun lot 
aangetrokken en probeert de nood te lenigen. De stichting is hier de belangrijkste sponsor en heeft in 2019 EUR 
8.800 bijgedragen voor algemeen maatschappelijk werk. Hiervan wordt een tweewekelijkse  voedseluitdeling 
bekostigd voor momenteel circa 60 ouderen, wordt het salaris van een maatschappelijk werker betaald en 
wordt jeugdwerk mogelijk gemaakt.  
In het voorjaar hebben we een extra bijdrage van EUR 2.000 voor noodhulp overgemaakt,  omdat er een nieuwe 
toestroom van vluchtelingen op gang was gekomen nadat de bloedige stammen-conflicten  in het noorden weer 
waren opgelaaid. 
Verder hebben we EUR 2,500 besteed aan een omheining om de groentetuin. De gewassen werden steeds vaker 
door wilde dieren aangevreten en onze projectleiding had al een aantal keren aangegeven dat een hekwerk 
wenselijk was. 
In 2019 zijn 12 Turkana jongeren begonnen aan een vakopleiding  aan de Polytechnische school in Marigat.  Ze 
kunnen worden opgeleid tot kapper, naaister, metselaar, automonteur of electricien. De tweejarige opleiding 
wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. In 2019 hebben we hieraan EUR 1.690 besteed. 
Bij de nieuwe lokalen voor de jongste groepen van de Alice Ingham school op het Turkana terrein zijn in 2019 
twee extra toiletten gerealiseerd, hieraan hebben we EUR 2.000 uitgegeven.  
 
- Medische kliniek Marigat 
In de kleine medische kliniek bij de missiepost in Marigat kunnen de Turkana vluchtelingen medische verzorging 
krijgen. Met een busje worden tot 40 km in de omtrek medische spreekuren verzorgd en wordt medische 
voorlichting gegeven. De kliniek begeleidt  een groep  Aids-patiënten om het medicijngebruik vol te houden en 
ze worden gestimuleerd om naar elkaar om te zien. De stichting heeft in 2019 EUR 3.100 bijgedragen aan de 
medische kliniek. 
Onder leiding van Sr. Mary breidt de kraamkliniek snel uit. Er is al een tweede vertrek bijgebouwd en inmiddels 
zijn de fundamenten voor een derde ruimte gelegd. Zodra er geld beschikbaar is, wordt er een stukje verder 
gebouwd. De kraamkliniek voorziet duidelijk in een behoefte, er worden gemiddeld 50 baby’s per maand 
geboren. We hebben in 2019 EUR 1.500 bijgedragen voor verdere uitbreiding. 
 
- Smart Nakuru naaiproject Mautuma 
In de regio Kakamega in het westen van Kenia is dhr. Nicolai Luvai gestart met een naaiproject.  Vrouwen 
worden opgeleid tot naaister met de bedoeling om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De activiteiten 
zijn ondergebracht in de stichting Smart Nakuru. Het project heeft de beschikking over een tiental naaimachines 
die zijn geschonken door een andere donor. Onze stichting heeft eenmalig EUR 1.300 bijgedragen voor de 
aanschaf van trainingsmaterialen in de vorm van diverse stoffen.  
Op het  terrein van de naaischool staat een watertank waarin regenwater wordt opgevangen. De lokale 
gemeenschap rond het terrein maakt gebruik van deze watervoorziening. Er was behoefte aan een tweede 
watertank van 10.000 liter om aan de vraag te kunnen voldoen. Hiervoor hebben we EUR 1.400 beschikbaar 
gesteld, waarna de tweede watertank kort daarna is geplaatst. 
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- Projectbezoek bestuur. 
In november 2019 is het bestuur naar Kenia geweest om de projecten te bezoeken en de contacten aan te 
halen. Voor drie bestuursleden was dit de eerste keer. Met onze vaste chauffeur James hebben we een rondreis 
gemaakt langs de locaties van de projecten. 
 
- P.R. activiteiten 
Onze brancheorganisatie Partin heeft een website geopend waar de aangesloten goededoelen stichtingen zich 
kunnen profileren. De achterliggende gedachte is dat met deze zichtbare profielen projecten van Partin-leden 
gekoppeld kunnen worden aan donateurs die op zoek zijn naar een geschikt project om aan bij te dragen. Ook 
onze stichting heeft een profiel aangemaakt met relevante informatie. We zullen dit nog uitbreiden met een 
beschrijving van onze projecten. 
Evenals in de voorgaande jaren is er in maart een nieuwsbrief aan de donateurs gestuurd. 
In april is er weer een kledingruilbeurs georganiseerd in Stedum. 
Tijdens het projectbezoek aan Kenia zijn er regelmatig berichten gepost op onze Facebook-pagina. 
Ook op onzer website in een verslag geplaatst. 
 
Financiële positie 

Het verslagjaar 2019 werd afgesloten met een positief resultaat van EUR 7.299. Dit werd met name veroorzaakt 
door de gestegen beurskoersen waardoor onze beleggingen EUR  12.641 meer waard zijn geworden. De 
koersverliezen van 2018 zijn hiermee gedeeltelijk  goedgemaakt. 
In verband met de zeer lage rentestand heeft  ABN AMRO op 31 maart 2019 onze Kapitaalmarktindex rekening 
ongevraagd omgezet in een Direct Sparen rekening. Het rente-percentage van 1.5% was niet langer houdbaar en 
werd verlaagd naar 0.03%. Als gevolg hiervan waren onze renteinkomsten in 2019 nog maar een kwart van die 
in 2018. Om dit te compenseren heeft de stichting in 2019 voor ruim EUR 35.000 aandelen ABN-AMRO 
aangekocht. 
 
In 2019 is in totaal EUR 26.878 besteed aan de doelstelling. Hiervan is EUR 14.178 besteed aan doorlopende 
projecten en EUR 12.700 aan eenmalige projecten.  Dit laatste betrof ondermeer een extra bijdrage aan het 
algemeen maatschappelijk werk in Marigat, een omheining om de tuin, extra toiletten bij de school, een 
bijdrage voor noodhulp, uitbreiding van de kraamkliniek en ook de bijdragen aan het nieuwe project  Smart 
Nakuru in Mautuma betrof dit jaar incidentele activiteiten. 
Door deze bestedingen komt het belangrijkste kengetal uit op bijna 91% (Besteed aan doelstelling versus 
kosten).  
 
De inkomsten van de stichting bestaan uit giften en donaties, schenkingen en legaten, en opbrengsten uit 
vermogen. Het vermogen van de stichting is ontstaan door een grote schenking in het verleden.  In principe blijft 
het vermogen intact. De opbrengsten uit het vermogen kunnen worden besteed aan de doelstelling. Eventueel 
zou een gedeelte van het vermogen besteed kunnen worden aan een eenmalig project. 
Van het vermogen is  33% belegd in aandelen, 37% in obligaties en de overige 30% staat op bankrekeningen.  De 
beleggingen kunnen gekarakteriseerd worden als gematigd offensief. 
De jaarlijkse donaties en giften worden geheel besteed aan de projecten. De beheerskosten van de stichting 
worden betaald uit de opbrengsten uit het vermogen. De resterende inkomsten zijn ook beschikbaar voor steun 
aan de projecten. 
 
Informatie bestuur 

Het bestuur bestaat uit vijf leden. De taken zijn verdeeld over de voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 p.r. 
leden. Besluiten worden gezamenlijk genomen. Er is een rooster van aftreden opgesteld.  
Bestuursleden worden geworven in de netwerken van de huidige bestuursleden. Ook een oproep in de 
nieuwsbrief behoort tot de mogelijkheden. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur, na voorafgaande 
goedkeuring door de Raad van Toezicht. Aftredende leden kunnen direct herbenoemd worden. Er wordt ca. 7 
keer per jaar vergaderd.  
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In 2019 hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Menze Dijkens. Vanaf de oprichting van de stichting 
eind 1996 is hij als bestuurslid betrokken geweest,  vanaf 2003 in de functie van voorzitter. Na ruim 22 jaar vond 
hij de tijd gekomen om te stoppen en heeft hij de voorzittershamer overgedragen aan Greetje Kampinga.  
 
De bestuursleden en leden van de RvT ontvangen geen beloning voor hun werk voor de stichting; 
zij hebben wel recht op vergoeding van kosten die zij bij de uitoefening van hun functie hebben gemaakt. De 
bestuursleden die namens de stichting de projecten bezoeken, kunnen de noodzakelijke reis- en verblijfskosten 
bij de stichting declareren. De deelnemers betalen wel een eigen bijdrage die op een bestuursvergadering wordt 
vastgesteld. 
 
De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen en is daarmee voltallig. In geval van vacatures kan de RvT in haar 
eigen netwerk kandidaten zoeken. Ook het bestuur kan namen aandragen van kandidaten die zij geschikt acht 
voor deze functie. De RvT bepaalt zelf welke kandidaat zij uiteindelijk benadert. Nieuwe leden worden door de 
RvT benoemd, na voorafgaande goedkeuring door het bestuur.  
De Raad van Toezicht vergadert éénmaal per jaar samen met het bestuur. Op deze jaarvergadering onder leiding 
van de voorzitter van de RvT worden het jaarverslag vastgesteld.  
 
De stichting had eind 2019 nog 205 donateurs. Jaarlijks ontvangen zij per post een nieuwsbrief met een verslag 
van alle projecten en andere informatie. De stichting heeft ook een eigen Facebookpagina waarop regelmatig 
berichten en foto’s worden geplaatst. En natuurlijk hebben we onze website www.helpafrika.nl  
 
 
Plannen voor 2020. 
 
In 2020 zullen we onze huidige projecten in Marigat blijven steunen. 
 
De Alice Ingham school heeft behoefte aan nog twee klaslokalen voor de jongste groepen. De huidige lokalen 
zijn te klein om de 167 kleuters te herbergen. Twee groepen krijgen nu noodgedwongen les in een tent waar het 
veel te warm is. Wij willen dit jaar daarom twee nieuwe lokalen laten bouwen. We willen dit financieren met de 
opbrengst van een legaat die ons in het vooruitzicht is gesteld. 
We ontvingen aan het eind van het jaar bericht van een notaris in Den Haag dat een onlangs overleden persoon 
de stichting tot erfgenaam heeft benoemd in zijn testament. Naar verwachting zal de  opbrengst een groot deel 
van de bouwkosten dekken. 
 
Smart Nakuru in Mautuma heeft plannen om een productie-unit op te richten waar schooluniformen worden 
gemaakt door de vrouwen die de cursus goed hebben afgerond. In 2020 wordt een startbudget gegeven om met 
opzetten van deze productie-unit te beginnen. 
 
Onze website zal geactualiseerd worden. De informatie wordt up-to-date gebracht en de teksten worden waar 
nodig herzien. 
 
Op 29 februari 2020 organiseren we een boekenmarkt  in Stedum.  
Op 23 maart 2020 is er een markt op CBS De Windroos in Zuidhorn, waarvan de opbrengst bestemd is voor de 
stichting. 
Verder zijn is er een presentatie gepland in Sauwerd in mei 2020 en een boekenmarkt in Winsum in het najaar 
van 2020. 
 
N.B. Helaas zijn we inmiddels ingehaald door de actualiteit. Vanwege het Coronavirus kunnen meerdere 
activiteiten geen doorgang vinden. 
 
De begroting voor 2020 vindt u elders in dit jaarverslag. 
 
 
 

http://www.helpafrika.nl/
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
 
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening. 
De jaarrekening is opgesteld conform ‘Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen’ van de Raad voor 
de Jaarverslaggeving.  Het doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en de 
besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. 
 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van jaarlijkse lineaire 
afschrijvingen. 
Voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. 
Effecten worden bij eerste aanschaf gewaardeerd tegen reële waarde. In de jaarrekening worden zij 
gewaardeerd tegen de koers op balansdatum (31 december) volgens opgave door de ABN-AMRO bank. 
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het saldo van de aan het verslagjaar toegerekende baten minus de lasten. 
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
Donateursgelden worden verantwoord wanneer zij daadwerkelijk ontvangen zijn, omdat geen zekerheid bestaat 
dat alle toegezegde bedragen ook werkelijk ontvangen zullen worden. 
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BALANS van STICHTING HELP AFRIKA

over het jaar 2019

31-12- 2019 31-12- 2018

ACTIVA

Materiële vaste activa 0 0

Voorraden 264 0

Vorderingen en overlopende activa 842 3.776

Effecten 227.642 179.879

Liquide middelen 97.388 140.770

326.136 324.425

Totaal activa 326.136 324.425

PASSIVA

Reserves:

- Continuïteitsreserve 0 0

- Bestemmingsreserves 0 0

- Overige reserves 324.887 317.585

324.887 317.585

Bestemmingsfonds Rangala 0 2.588

Voorzieningen 1.250 4.250

Langlopende schulden 0 0

Kortlopende schulden 0 0

Totaal passiva 326.136 324.425
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN STICHTING HELP AFRIKA

over het jaar 2019

          Realisatie             Begroting          Realisatie

2019 2019 2018

BATEN

Baten eigen fondswerving 11.542 11.000 15.659

Baten gezamenlijke acties 0 0 0

Baten acties (van derden) 0 0 0

Subsidies van overheden 0 0 0

Baten uit beleggingen 22.218 11.000 -17.541 

Rentebaten 512 0 2.067

Overige baten 0 0 0

Totaal baten 34.272 22.000 185

LASTEN

Maatschappelijk werk Turkana's Marigat 8.300 6.800 6.800

Medische kliniek Marigat 3.100 3.100 3.100

Babyhome Rang'ala 2.588 0 2.550

Scholarships Polytechnic 1.690 2.300 2.600

Overig Marigat 500 5.000 300

Smart Nakuru 2.700 0 0

Kraamkliniek Marigat 1.500 0 0

Noodhulp, Marigat 2.000 2.000 0

Nieuwe schoollokalen + toiletten, Marigat 2.000 2.000 22.250

St. Akana, Uganda 0 0 1.000

Hekwerk om tuin, Marigat 2.500 0 0

Besteed aan doelstelling 26.878 21.200 38.600

Kosten eigen fondswerving 749 400 290

Kosten gezamenlijke acties 0 0 0

Kosten acties derden 0 0 0

Kosten werving baten 749 400 290

Kosten beheer en administratie 1.935 2.920 3.531

Totaal lasten 29.562 24.520 42.421

RESULTAAT 4.710 -2.520 -42.236 

Resultaatsbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

Bestemmingsfonds Rangala -2.588 -2.588 -2.500 

- Continuïteitsreserve 0 0 0

- Bestemmingsreserves 0 0 0

- Overige reserves 7.298 68 -39.736 

4.710 -2.520 -42.236 
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KOSTENVERDEELSTAAT

        kosten t.b.v.  werving baten

doel- eigen gezam. acties beheer totaal budget totaal

stelling fondsw. acties derden & adm. 2019 2019 2018

Afdrachten aan doelen 26.878 26.878 22.500 38.600

Publiciteit + communicatie 749 0 0 749 400 290

Personeelskosten 0 0 0 0

Huisvestingskosten 0 0 0 0

Kantoor- en alg. kosten 1.079 1.079 2.120 2.791

Afschrijving 0 0 0 0

Bank- en rentekosten 856 856 800 740

Totaal lasten 26.878 749 0 0 1.935 29.562 25.820 42.421

::

PERCENTAGES

Percentage kosten eigen fondswerving t.o.v. besteed aan doelstellingen 3%

Percentage "besteed aan doelstelling" versus baten 78%

Percentage "besteed aan doelstelling" versus kosten 91%

Percentage totaal kosten versus "besteed aan doelstelling" 10%
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STICHTING "HELP AFRIKA" – LOPPERSUM 
 
 

TOELICHTING OP DE BALANS  

 
ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018 
 
 
VOORRADEN 
 
 Voorraad kaarten uit Kenia €     264  0  

      

   € 264  0 

    
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA  
  

 Te ontvangen rente banken €      3  3.038  

 Te ontvangen dividendbelasting - 839  738 

 De Stichting is geen dividendbelasting verschuldigd. Bij de uitbetaling 

van dividend wordt echter altijd dividendbelasting ingehouden. Hiervan 

kan in het volgende jaar teruggave worden gevraagd.      

   € 842  3.766 

 
EFFECTEN 
 
 Aandelen €    108.116  77.273 

 Obligaties -     119.526  102.606 

   €       227.642  179.879 

  

 
 
LIQUIDE MIDDELEN 
 
 Kas  €             226  85  

 ABN-AMRO Bestuurrekening -           4.841  5.770 

 ABN-AMRO Direct Sparen rekening -         91.845  129.940 

 ABN-AMRO Direct Kwartaal Sparen rekening -              477  4.975 

  €        97.389  140.768 

 

 

 

PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018 

 

RESERVES 
  

 Overige Reserves 

 

 Saldo per 1 januari 2019 €    317.585  

 Bij: resultaat 2019 -        7.298 

 Correctie ivm afrondingen - 4 

 Saldo 31 december 2019 €    324.887 

 

 

 
 
 
 



Stichting Help Afrika 
Jaarverslag 2019 
 Pagina 10 

 
BESTEMMINGSFONDSEN 
 

  

  Reserve Babyhome Rang'ala 

 

   Saldo per 1 januari 2019 €         2.588  

 Af: overgemaakt naar Babyhome Rang’ala in 2019 -          2.588  

 Saldo 31 december 2019 €                0 

 

 Deze reserve bestaat uit gelden die door derden ter beschikking zijn                   

        gesteld aan Stichting Help Afrika met de uitdrukkelijke voorwaarde deze  

        te bestemmen voor het Babyhome. Het is met name bedoeld om de 

        salariskosten van een senior caretaker, een assistant nurse en dokters-  

        kosten gedurende een aantal jaren te garanderen. 

 

 

VOORZIENINGEN   31-12-2019 31-12-2018 
 
 

 Reserve reis- en verblijfkosten €           1.250           4.250 

 

 Ongeveer eens in de drie jaar brengt een delegatie van het bestuur een 

 bezoek aan de projecten in Kenia. Jaarlijks wordt maximaal € 1.500      

gereserveerd ten laste van de rekening Reis- en verblijfkosten. 

 Reeds in 2016, 2017 en 2018 gereserveerd €            4.250 

 

 Bij: Eigen bijdragen deelnemers aan reiskosten -             2.610 

  -             6.860  

 Af: Uitgaven tbv reis Kenia in november 2019 -             5.772 

  -             1.088 

 Bij: Toevoeging reservering 2019 -                162 

 Saldo 31 december 2019 €            1.250 

 

 
 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Stichting Help Afrika 
Jaarverslag 2019 
 Pagina 11 

 
 

STICHTING "HELP AFRIKA" – LOPPERSUM 
 
 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

             
BATEN Realisatie Realisatie 
   2019  2018       € 4.709  4.545 

Baten eigen fondswerving 
 Donateursgelden € 5.274  4.892 

 Giften van particulieren - 5.558  8.915 

 Kerkcollecten - 585  1.852 

 Verkoop kaarten uit Kenia - 125  0 

 Totaal €     11.542         15.659 

 

 

Baten uit beleggingen 
 Dividenden aandelen € 5.587  4.920 

 Couponrentes - 3.990  4.229  

 Koersverschillen - 12.641  26.690 -/-  

 Totaal € 22.218  17.541 -/- 

 

 

Rentebaten 
 Direct Kwartaal Sparen € 1  4 

 Kapitaalmarktindex rekening - 511  2.063 

 Totaal € 512  2.067  

 

 

LASTEN Realisatie Realisatie 
   2019  2018  

Besteed aan doelstelling 
 Lopende projecten 
 Maatschappelijk werk, Marigat (Turkana groep) € 4.600  4.600 

 Sociaal werker Turkana groep, Marigat - 1.700  1.700  

 Jeugdwerk Turkanagroep, Marigat -          500  500 

 Medische kliniek, Marigat - 2.000  2.000  

 Aidsgroep Marigat - 1.100  1.100 

 Scholarships Polytechnic, Marigat - 1.690  2.600 

 Babyhome, Rangala (voeding) -        0  0 

 Babyhome, Rangala (salariskosten, dokterskosten) -        2.588  2.550 

 Totaal € 14.178  15.050 

 

 Eenmalige projecten 

 Kraamkliniek, Marigat € 1.500  0 

 Noodhulp, Marigat - 2.000  0 

 Aanleg hekwerk om tuin, Marigat - 2.500  0 

 Extra bijdrage maatschappelijk werk, Marigat - 1.500  0 

 Extra bijdrage Marigat - 500  300 

 Nieuwe schoolokalen + toiletten, Marigat - 2.000  22.250 

 Stichting Akaana, Uganda - 0  1.000 

 Smart Nakuru - 2.700  0 

 Totaal € 12.700  23.550 

 

 Totaal Besteed aan doelstelling € 26.878  38.600 



Stichting Help Afrika 
Jaarverslag 2019 
 Pagina 12 

 
 
 

 

   Realisatie Realisatie 
   2019  2018  

Kosten eigen fondswerving 
 Kosten website € 85  135 

 Drukken donateursbrief - 105  103 

 Katoenen draagtassen - 387  52  

 Inkoop kaarten - 172  0 

 Totaal € 749  290 

 

Kosten beheer en administratie 
 Administratiekosten € 215  234 

 Accountantskosten - 702  557 

 Reiskosten - 162  2.000 

 Bankkosten - 856  740 

 Totaal € 1.935  3.531 
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BEGROTING PROJECTEN 2020 STICHTING "HELP AFRIKA"     

Betalingen Begroting Betalingen Begroting

2018 2019 2019 2020

DOORLOPENDE PROJECTEN : EUR EUR EUR EUR

Maatschappelijk werk Turkana's Marigat

Maatschappelijk werk algemeen 4.600 4.600 4.600 5.000

Turkana soc. werker 1.700 1.700 1.700 1.700

Jeugdwerk 500 500 500 500

Fonds vervolgstudies 2.600 2.300 1.690 3.500

Totaal Maatschappelijk werk Turkana's Marigat 9.400 9.100 8.490 10.700

Medische kliniek Marigat

Medische kliniek 2.000 2.000 2.000 2.000

Aidscentrum Marigat 1.100 1.100 1.100 1.100

Totaal Medische kliniek Marigat 3.100 3.100 3.100 3.100

Babyhome Rang'ala 50 0 0 0

Totaal doorlopende bijdragen projecten 12.550 12.200 11.590 13.800

EENMALIGE BIJDRAGEN PROJECTEN:

Maatschappelijk werk algemeen extra bijdrage 0 0 1.500 0

Kraamkliniek Marigat 0 0 1.500 0

Noodhulp Marigat (overstromingen, droogte) 0 2.000 2.000 0

Overig Marigat 300 5.000 500 0

Uitbreiding school Marigat + toiletten 22.250 2.000 2.000 20.000

Hekwerk om tuin, Marigat 0 0 2.500 0

Akaana Foundation Uganda 1.000 0 0 0

Smart Nakuru 0 1.300 2.700 2.000

Totaal éénmalige projecten 23.550 10.300 12.700 22.000

RESERVES EN DOOR TE ZENDEN GIFTEN

Babyhome Rang'ala (reserve Elst) 1.500 1.588 1.588 0

Babyhome Rang'ala (overig) 1.000 1.000 1.000 0

Totaal reserves en door te zenden giften 2.500 2.588 2.588 0

TOTAAL PROJECTEN:

Uit eigen middelen 36.100 22.500 24.290 35.800

Uit reserves 2.500 2.588 2.588 0

38.600 25.088 26.878 35.800

Saldo reserves per 31 december: 2.588 0 0 0  


