
€
Ook dit jaar mochten wij ons financieel gesteund weten door bestaande én nieuwe donateurs. Een trouwe achterban die ook betrokken is op onze 
financiën maakt ons gezegend en we zijn oprecht dankbaar voor alle donaties welke we het afgelopen jaar mochten ontvangen. Hieronder volgt een 
verkorte weergave van de balans en staat van baten & lasten zoals deze is vastgesteld door het bestuur met daarbij een toelichting.
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31-12-2015 31-12-2014 2015 2014
€ €  €  €

Bezittingen Ontvangsten (baten)
Banktegoeden 78.154 90.849 Algemeen 25.527 48.129
Leningen 2.041 0 Projecten + noodhulp Malawi 23.925 13.863
Overig 162 369 Kindertehuis Rise & Shine 7.203 3.821

Ambulance Malawi 4.115 0
Totaal 80.357 91.218 Home Based Care Project 0 1.250

Werkgroepen 15.190 42.964
Reserves Wells of Joy 36.731 11.283
Algemene reserve 24.124 38.781 Overig 2.413 18.156
Bestemmingsreserves 7.000 6.000 115.104 139.466

31.124 44.781
Uitgaven (lasten)

Fondsen Algemeen 33.833 21.694
Projecten + noodhulp Malawi 4.741 5.969 Projecten + noodhulp Malawi 26.002 14.414
Kindertehuis Rise & Shine 7.145 7.256 Kindertehuis Rise & Shine 7.314 4.199
Landbouwproject 978 978 Ambulance Malawi 4.115 0
Home Based Care Project 0 9.426 Home Based Care Project 9.426 9.752
Werkgroepen 14.042 9.091 Werkgroepen 10.239 43.113
Wells of Joy 18.370 8.283 Wells of Joy 26.644 3.000
Overig 3.957 5.434 Overig 3.041 14.286

49.233 46.437 120.614 110.458
Lasten voor werving baten 6.351 7.557

Totaal 80.357 91.218 Resultaat jaar -11.861 21.451

Toelichting

o Een kortlopende lening is verstrekt (Malawi) 

voor de aanschaf van een maismolen. Deze is na 

aanschaf direct  intensief in gebruik genomen.

o Onder “projecten + noodhulp Malawi” zijn 

verantwoord de ontvangsten en uitgaven voor 

het geitenproject, de noodhulp na de forse 

overstromingen (begin 2015) en de noodhulp om te 

voorzien in de toenemende hongersnood.

o De nieuwbouw en  verdere inrichting van het 

kindertehuis Rise & Shine (Zuid-Afrika) zijn - op 

een enkel puntje na – afgerond, de reguliere 

kwartaalbijdragen zijn hard nodig en gelukkig 

ontvangen we hiervoor doorlopend giften.

o In Botswana is een ambulance aangeschaft en 

(in een enerverende tocht) overgebracht naar 

Malawi. Aldaar hebben we de ambulance voorzien 

van de juiste stickers/zwaailichten en is hij in 

gebruik genomen. De specifiek voor de ambulance 

opgebrachte gelden waren niet toereikend; dit is 

opgevangen uit de algemene middelen.

o Onder lokale verantwoordelijkheid en supervisie 

van onze stichting wordt het Home Based Care 

Project (Malawi) uitgevoerd. Dit project verloopt 

succesvol en voorziet duidelijk in een behoefte. 

Helaas zijn geen specifieke fondsen voor dit 

project meer beschikbaar maar we zullen dit uit 

de algemene middelen voorlopig continueren. 

Uiteraard zijn wij dringend op zoek naar nieuwe 

sponsoren om de voortgang van het project zeker 

te stellen.

o Dit jaar zullen weer werkgroepen actief zijn 

(Malawi) en in de voorliggende periode hebben zij 

zelf het overgrote deel van de benodigde financiën 

met acties opgebracht.

o In 2014 mochten we het project en donateurs 

van Wells of Joy (Malawi) verwelkomen bij onze 

stichting. De activiteiten vinden continu plaats 

en vragen structureel om financiële middelen 

welke door een trouwe achterban ruim worden 

opgebracht.

o De “lasten voor werving baten” betreffen de 

drukwerk-/portikosten en de gemaakte reis- en 

verblijfkosten

Van alle genoemde punten heeft in onze 

nieuwsbrieven uitgebreide informatie gestaan 

zodat u zich een goed beeld kunt vormen van de 

besteding van uw giften.

Wilt u het volledige jaarrapport inzien? Stuur dan een verzoek aan info@opdrachtinafrika.nl. U krijgt het jaarrapport dan kosteloos toegestuurd / gemaild.

FINANCIËLE VERANTWOORDING OVER 2015
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