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    BESTUURSVERSLAG 2021 

 

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 

 Johan Flikkema  penningmeester 

 Corrie Poort  algemeen / p.r. 

 Vacant   algemeen / p.r. 

 

Raad van Toezicht 

 

 Dr. A. Booij 

 dhr. J.J. Ozinga 

 mw. A. Weistra 



 

Activiteiten in 2021 

Maatschappelijk werk Marigat 

Bij het dorp Marigat woont al jarenlang een groep van ca. 3.500 vluchtelingen van de Turkana stam 

onder armoedige omstandigheden. De plaatselijke missiepost onder leiding van sr. Anna Muindi 

heeft zich hun lot aangetrokken en probeert de nood te lenigen. De stichting is hier de belangrijkste 

sponsor en heeft in 2021 € 7.830 bijgedragen voor algemeen maatschappelijk werk. Hiervan wordt 

een tweewekelijkse  voedseluitdeling bekostigd voor momenteel ca. 97 ouderen, wordt het salaris 

van een maatschappelijk werker betaald en wordt jeugdwerk mogelijk gemaakt.  

Er is meer geld besteed door sr. Anna aan voedseluitdeling ten opzichte van andere jaren. De 

maisoogst voor veel mensen is grotendeels mislukt door de droogte. Daarnaast was er in 2021 sprake 

van een toename van het aantal vluchtelingen in Kampi Turkana. Op het stuk land bij de missiepost 

in Marigat zijn ondanks de genoemde droogte mais en bonen geoogst. Deze oogst wordt uitgedeeld 

aan de ouderen in Kampi Turkana, aangevuld met ander voedsel en hygiënemiddelen.  

Onze bijdrage van € 7.830 is inclusief een extra donatie van € 630 in verband met noodhulp in dit 

bijzondere coronajaar. Deze bijdrage is besteed aan uitdeling van hulpmiddelen, hygiënemateriaal en 

voedsel aan de vluchtelingen in Marigat. Doordat er minder inkomsten zijn bij de vluchtelingen is de 

nood hoog. Dit extra geld is bijeengebracht door een extra collecte-actie via Geef.nl eind 2020/begin 

2021 en door de verkoop van handspray. 

De maatschappelijk werker doet huisbezoeken bij de ouderen thuis en organiseert sportactiviteiten 

voor de jeugd. Juist in deze corona-tijd is dit van grote betekenis voor de gemeenschap.  

In 2020 is begonnen met de bouw van twee kleuterlokalen in de Alice Ingham School. Deze 

uitbreiding kon bekostigd worden uit een nalatenschap die we mochten ontvangen in 2020. 

Van de bouwkosten hebben we de helft voldaan in 2020,de rest (€ 8.250) is betaald in 2021 na 

voltooiing van de bouw. We hebben foto’s en een video mogen ontvangen uit Marigat waarop we 

het prachtige eindresultaat konden zien.   

In 2021 hebben we bij sr. Anna aangegeven dat we het belangrijk vinden dat de huidige 

schoolgebouwen goed onderhouden worden. Daarom hebben we gevraagd een onderhoudsplan op 

te stellen met de vaste aannemer. Hieruit is gebleken dat er onderhoud nodig is aan de vloeren, 

raamkozijnen en het verven van de wanden van 8 klaslokalen. Daarnaast is de watertank van school 

aan onderhoud toe. We hebben besloten om fase I ad. € 2.600 te bekostigen in 2021 en fase II ad € 

4.800 in 2022. Met deze bijdrage voorkomen we dat de klaslokalen weer snel in verval raken. 

Daarnaast hebben we er op aan gedrongen gebruik te maken van leerlingen afkomstig uit Kampi 

Turkana aan de beroepsopleiding van de Polytechnische school in Marigat, hetgeen ook is gebeurd.  

In januari 2021 is de Polytechnische school in Marigat gelukkig weer geopend, na lang gesloten te zijn 

geweest in 2020 vanwege corona. Er zijn in totaal 12 jongeren gestart met hun 2-jarige 

beroepsopleiding tot kapper, naaister, metselaar, automonteur of elektricien, zes jongeren zijn 

begonnen aan hun 2e jaar. Daarnaast is er door 4 jongeren examen gedaan dit jaar.  

In 2021 hebben we in totaal € 3.230 besteed aan schoolgeld voor deze jongeren. Meer dan 

voorgaand jaar, aangezien ook de Polytechnische school lange tijd gesloten is geweest in 2020 

vanwege de coronacrisis. Hierdoor is er helaas ook sprake van uitval van leerlingen, maar gelukkig 

konden veel jongeren hun opleiding vervolgen.  

 

Medische kliniek Marigat 

Sr. Mary Monari geeft al jaren leiding aan de medische kliniek bij de missiepost in Marigat. Hier 

kunnen de Turkana vluchtelingen medische verzorging krijgen, maar ook veel andere patiënten en 

toekomstige moeders uit de nabije omgeving weten de kliniek te vinden. Door de jaren heen heeft 

de kliniek een erg goede naam opgebouwd. Momenteel zijn er meer dan 30 werknemers. In 2021 

heeft de kliniek te maken gehad met grote uitdagingen door COVID-19, honger, droogte en 

onzekerheid. Juist is deze tijd zijn de bezoeken aan de buitengebieden erg belangrijk. 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. Daarnaast is er in 2021 een nieuwe groep opgestart van 

jonge moeders van 19 jaar en jonger, die ervaringen met elkaar kunnen delen en ze worden 

gestimuleerd om weer terug te gaan naar school om een opleiding te volgen.     

De stichting heeft in 2021 € 3.100 bijgedragen aan de medische kliniek, die naast de onze,  bijdragen 

van andere organisaties en vanuit de overheid ontvangt.  

Momenteel zijn we aan het kijken of het mogelijk is om de kliniek te voorzien van zonne-energie in 

samenwerking met een andere stichting in Nederland, die al in landen als Kenia werkzaam is. We 

hopen hier in 2022 een vervolg aan te geven.  

 

Smart Nakuru naaiproject Mautuma 

Sinds 2019 steunen we dit project, gelegen in de regio Kakamega in het westen van Kenia. Onze 

projectleider ter plekke, dhr. Nicolas Luvai is daar een naaiproject gestart. Vrouwen worden opgeleid 

tot naaister met de bedoeling om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De activiteiten zijn 

ondergebracht in de stichting Smart Nakuru. Na 9 maanden stilstand in 2020 is in januari 2021 de 

naaicursus weer gestart. 18 Vrouwen hebben deze cursus in oktober 2021 succesvol afgerond. Een 

deel van deze vrouwen is aan het werk gegaan in de productie-unit die in 2020 van start is gegaan. 

Hier worden o.a. schooluniformen genaaid voor de omliggende scholen. Daarnaast komt de lokale 

gemeenschap langs voor reparaties etc. Met de opbrengsten van de verkoop hiervan krijgen de 

vrouwen een salaris en kunnen nieuwe productiematerialen aangeschaft worden. Op deze manier 

hopen we dat de productie-unit zich op den duur zelf kan bedruipen.  

In 2021 hebben we in totaal € 2.000 bijgedragen aan dit project. We hebben besloten om hier een 

doorlopend project van te maken, aangezien we vernemen dat er goede resultaten bereikt worden 

en er een toekomstperspectief gegeven wordt aan deze vrouwen.   

 

P.R. activiteiten 

 

In december 2020 is via de website Geef.nl een eindejaarsactie opgezet om extra geld in te zamelen 

voor de vluchtelingen in Marigat. Deze actie liep door t/m februari 2021 en heeft een mooi bedrag 

van €  630 opgebracht.  

In 2021 zijn diverse diaconieën van kerken in de omgeving aangeschreven, wat geresulteerd heeft in 

een aantal donaties. Daarnaast ontvangen we regelmatig opbrengsten uit collectes van een aantal 

kerken.  

We hebben onze stichting kunnen presenteren tijdens een ‘kleintje Achter de Lagestraat’, gehouden 

bij het Hoge Heem in Loppersum in juli. Ook hebben we een dag een stand bemand tijdens de 

Winterfair in Oosterwijtwerd eind november. Op deze manier hebben we de stichting toch nog onder 

de aandacht kunnen brengen in dit corona-jaar. Met de verkopen van 2e hands boeken, handspray, 

armbandjes en gehaakte knuffels zijn er tijdens deze markten en door verkoop in een aantal 

kapsalons/winkels inkomsten gegenereerd.  

Daarnaast is er een presentatie gegeven bij Passage Loppersum. Tijdens deze avond is er uitleg 

gegeven over onze lopende projecten en bleek de interesse en respons groot. Dit heeft ons op het 

idee gebracht op in de nabije toekomst wellicht een donateursavond te houden, waarin we 

uitgebreid kunnen vertellen over onze projecten a.d.h.v. foto’s en verhalen.  

Tenslotte zijn onze website en Facebookpagina continue in beweging. Regelmatig worden hierop 

nieuwsberichten geplaatst.  

 

Financiële positie 

 

Het verslagjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 23.175,-.  Dit werd met name 

behaald doordat de beurskoersen zich in 2021 weer redelijk hebben hersteld (positief koersverschil 

van € 33.149). Tevens hebben er in 2021 weer uitkeringen van dividenden en couponrentes plaats 

gevonden.  Aangezien wij niet afhankelijk zijn van de dagelijkse beurswaarde van onze beleggingen, 

verwachten we geen blijvende nadelige effecten mochten de beurskoersen in de toekomst weer 

gaan dalen.  



 

In 2021 is er totaal € 27.010,- besteed aan doelstellingen. Hiervan is € 15.530,- besteed aan 

doorlopende projecten en € 11.480,- aan éénmalige projecten. Dit laatste betrof met name de 

uitbreiding van de Alice Ingham school in Marigat.  

 

De inkomsten van de stichting bestaan uit giften en donaties, schenkingen en legaten, acties 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 éénmalige projecten of voor het behalen van onze doelstelling en een kengetal van 

minimaal 90% (besteed aan doelstelling versus kosten). 

 

Van het vermogen is momenteel ca. 30%  belegd in aandelen, 30% in obligaties en de overige 40% 

staat op bankrekeningen.  De beleggingen kunnen gekarakteriseerd worden als gematigd defensief. 

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 algemene/p.r. leden. Besluiten worden gezamenlijk genomen. Er is een rooster 

van aftreden opgesteld. In 2021 is de penningmeester vervangen en is een algemeen/p.r. lid 

afgetreden. Deze functie is momenteel vacant. Het bestuur is op zoek naar een geschikt persoon 

hiervoor. 

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. 6 keer per jaar vergaderd. In 2021 is dit vanwege de corona-ontwikkelingen 

deels online gedaan.  

 

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. 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 2021 nog 180 donateurs. Jaarlijks ontvangen zij per post een nieuwsbrief met 

een verslag van alle projecten. De stichting heeft ook een eigen Facebookpagina waarop regelmatig 

berichten en foto’s worden geplaatst. En natuurlijk hebben we onze website www.helpafrika.nl  

 

In het voorjaar van 2020 is een beleidsplan opgesteld. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd. Aangezien 

in het beleidsplan de zaken zoals in het verleden vermeld in het huishoudelijk reglement zijn 

opgenomen, is het huishoudelijk reglement in 2021 komen te vervallen.  

Er is een procedure omtrent projectbezoek vastgelegd, waarop teruggevallen kan worden zodra de 

projecten weer bezocht worden.  



In 2021 is een beleggingsstatuut vastgesteld waarin vastgelegd is hoe er omgegaan wordt met de 

beleggingen en waarin de verantwoordelijkheden zijn vermeld.  

 

Plannen voor 2022 

 

In 2022 gaat de stichting door met het ondersteunen van de lopende projecten in Marigat en 

Mautuma. Daarvoor is een vast bedrag in de begroting opgenomen. Zo nodig kan daarnaast ook 

incidenteel (financiële) hulp worden geboden. In overleg met onze projectleiders ter plekke bepaalt 

het bestuur waar de middelen aan worden toegekend.  

In 2021 is gestart met de renovatie van de oudere schoolgebouwen van de Alice Ingham School. In 

2022 zullen we fase II hiervan bekostigen.  

We zijn voornemens om 12 jongeren te laten starten op de vervolgopleidingen bij de Polytechnische 

school. Tevens zullen we het school- en examengeld van de 2e jaars leerlingen bekostigen.  

In haar jaarlijkse verslag heeft sr. Anna, onze projectleidster, gevraagd of we willen ondersteunen bij 

de aankoop van grond, om gewassen te kunnen verbouwen. Dit zullen we nader onderzoeken.  

 

In 2021 hebben we gevraagd om nadere informatie omtrent het stroomgebruik bij de medische 

kliniek in Marigat. Momenteel is onze projectleidster sr. Mary een aantal zaken hieromtrent aan het 

inventariseren. In 2022 hopen we, samen met een andere stichting in Nederland, een vervolg te 

geven aan ons plan of de medische kliniek in Marigat kan worden voorzien van zonnepanelen zodat 

bij stroomuitval de risico’s verkleind worden.  

 

Smart Nakuru in Mautuma willen we blijven ondersteunen bij het draaiende houden van de 

productie-unit. 

 

Onze website zal geactualiseerd worden. De informatie wordt up-to-date gebracht en de teksten 

worden waar nodig herzien. Daarnaast zullen scholen in de omgeving aangeschreven worden met 

het verzoek om ons te ondersteunen. Als de corona pandemie het mogelijk maakt, willen we in het 

najaar o.a. een boekenbeurs organiseren in Winsum en een inzamelingsactie rondom 

Sinterklaas/kerst houden. Ook het houden van een donateursavond behoort tot de mogelijkheden. 

Ten slotte hopen we ons op diverse markten (waaronder Lentefair Warffum in april) te presenteren.  

 

De begroting voor 2022 vindt u elders in dit jaarverslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 
 

 

 



 
 

 

 



STAAT VAN BATEN EN 
LASTEN             

over het jaar  2021               

               Realisatie             Begroting          Realisatie 

     2021 2021 2020 

BATEN             

Baten eigen fondswerving 10.942   10.600   30.002    

Baten gezamenlijke acties 0   0   0    

Baten acties (van derden) 0   0   0    

Subsidies van overheden   0   0   0    

Baten uit beleggingen   42.238   5.000   -33.098    

Rentebaten    0   0   0    

Overige baten   0   0   0    

Totaal baten     53.179    15.600    -3.096  

              

LASTEN             

Lopende projecten   15.530  0  15.800  0  11.080  0  

Eenmalige projecten   11.480  0  9.250  0  15.825  0  

Besteed aan doelstelling   0  27.010  0  25.050  0  26.905  

              

Kosten eigen fondswerving 609   800   577    

Kosten gezamenlijke acties 0   0   0    

Kosten acties derden   0   0   0    

Kosten werving baten     609    800    577  

              

Kosten beheer en administratie  2.386    2.850    2.351  

              

                

Totaal lasten    30.005    28.700    29.833  

              

                

RESULTAAT    23.175    -13.100    -32.929  

                

Resultaatsbestemming            

Toevoeging/onttrekking aan:          

- Continuïteitsreserve   0   0   0    

- Bestemmingsreserves   0   0   0    

- Overige reserves   23.175   -13.100   -32.929    

       23.175    -13.100    -32.929  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOSTENVERDEELSTAAT        

              kosten t.b.v.  werving baten         

   doel- eigen gezam. acties beheer totaal budget totaal 

   stelling fondsw. acties derden & adm. 2021 2021 2020 

Afdrachten aan doelen 27.010  0  0  0  0  27.010  25.050  26.905  
Publiciteit + 
communicatie 0  609  0  0  0  609  800  577  

Personeelskosten 0  0  0  0  0  0  0  0  

Huisvestingskosten 0  0  0  0  0  0  0  0  

Kantoor- en alg. kosten 0  0  0  0  1.544  1.544  2.050  1.539  

Afschrijving  0  0  0  0  0  0  0  0  

Bank- en rentekosten 0  0  0  0  842  842  800  812  

Totaal lasten 27.010  609  0  0  2.386  30.005  28.700  29.833  

                   

          

          

          

PERCENTAGES         

 Percentage kosten eigen fondswerving t.o.v. besteed aan doelstellingen 2%  

 

Percentage "besteed aan doelstelling" versus 
baten   51%  

 

Percentage "besteed aan doelstelling" versus 
kosten   90%  

 Percentage totaal kosten versus "besteed aan doelstelling"  11%  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOELICHTING OP DE BALANS   

   

ACTIVA 
31-12-

2021 
31-12-

2020 

   
Voorraden   
Voorraad  (handspray, kaarten) 134 511 

 134 511 

   
Vorderingen en overlopende activa   
Te ontvangen rente banken 0 0 

Te ontvangen dividendbelasting 748 363 

De stichting is geen dividendbelasting verschuldigd, bij de uitbetaling   
van dividend wordt echter dividendbelasting ingehouden. Hiervan kan   
in het volgende jaar teruggave worden gevraagd.     

 748 363 

   
Effecten   
Aandelen 97.175 71.270 

Obligaties 87.605 130.360 

 184.780 201.630 

   
Liquide middelen   
Kas 275 263 

ABN AMRO Bestuurrekening 4.899 6.411 

ABN AMRO Direct Sparen 126.021 84.053 

ABN AMRO Direct Kwartaal Sparen 477 477 

 131.672 91.204 

   

   
PASSIVA   

   
Reserves   
Overige reserves   
Saldo per 01-01 291.958 324.887 

Resultaat boekjaar 23.175 -32.929 

Saldo per 31-12 315.133 291.958 

   

   
Voorzieningen   
Reserve reis- en verblijfkosten   
Saldo per 01-01 1.750 1.250 

Toevoeging boekjaar 450 500 

Saldo per 31-12 2.200 1.750 

Ongeveer eens in de drie jaar brengt een delegatie van het bestuur een   
bezoek aan projecten in Kenia. Jaarlijks wordt hier maximaal € 1.500,-   
voor gereserveerd.   

 

 

 

 

 

 

 

 



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN   

   

BATEN 
31-12-

2021 
31-12-

2020 

   
Baten eigen fondswerving   
Donateursgelden 4.894 4.829 

Giften particulieren 2.706 1.302 

Nalatenschap 0 18.049 

Acties 380 2.638 

Kerkcollecten 1.353 2.599 

Verkopen 1.609 585 

 10.942 30.002 

Baten uit beleggingen   
Dividenden aandelen 4.992 2.414 

Couponrentes 4.097 6 

Koersverschillen 33.149 -35.520 

 42.238 -33.100 

Rentebaten   
ABN AMRO Direct Sparen 0 2 

ABN AMRO Direct Kwartaal Sparen 0 0 

 0 2 

   
LASTEN   

   
Lopende projecten   
Maatschappelijk werk Marigat 5.000 5.000 

Sociaal werker Turkana groep Marigat 1.700 1.700 

Jeugdwerk Turkanagroep Marigat 500 500 

Scolarships Polutechnic Marigat 3.230 780 

Medische kliniek Marigat 2.000 2.000 

Aidsgroep Marigat 1.100 1.100 

Productie-unit Smart Nakuru Mautuma 2.000 0 

 15.530 11.080 

Eenmalige projecten   
Maatschappelijk werk algemeen Marigat, extra bijdrage 630 2.000 

Kraamkliniek / Mobiele kliniek Marigat 0 1.000 

Overig Marigat  0 575 

Uitbreiding school Marigat + toiletten 8.250 8.250 

Renovatie school Marigat 2.600 0 

Smart Nakuru (productie-unit, latrine) 0 0 

Smart Nakuru overig 0 4.000 

 11.480 15.825 

Kosten eigen fondswerving   
Promotiekosten 99 85 

Drukwerk 132 134 

Inkopen 377 358 

 608 577 

Kosten beheer en administratie   
Administratiekosten 310 295 

Accountantskosten 784 744 

Reiskosten 450 500 

Bankkosten 842 812 

 2.386 2.351 

 



STICHTING "HELP AFRIKA" 

          
BEGROTINGSOVERZICHT 

          

 Begrotingsvergelijking 2021   Begroting 2022 

 Begroting  Werkelijk Verschil     

 € %  € % €   € % 

Inkomsten           
Donaties 5.000 32,1  4.894 9,2 -106   5.000 32,1 

Giften 3.000 19,2  2.706 5,1 -294   3.000 19,2 

Acties 1.000 6,4  380 0,7 -620   1.000 6,4 

Kerkcollecten 1.000 6,4  1.353 2,5 353   1.000 6,4 

Rente en dividend 5.000 32,1  9.089 17,1 4.089   5.000 32,1 

Diverse baten 600 3,8   1.609 3,0 1.009   600 3,8 

Totaal ontvangsten 15.600 100,0  20.030 37,7 4.430   15.600 100,0 

           
Koersverschillen 0 0,0  33.149 62,3 33.149   0 0,0 

           
Totaal inkomsten 15.600 100,0   53.179 100,0 37.579   15.600 100,0 

           
Uitgaven           
Accountantskosten 750 2,6  784 2,6 34   750 2,4 

Porti 100 0,3  100 0,3 0   100 0,3 

Bankkosten 800 2,8  842 2,8 42   800 2,5 

Overige alg. kosten 200 0,7  210 0,7 10   200 0,6 

Promotiekosten 300 1,0  231 0,8 -69   300 0,9 

Reis- en verblijfkosten 1.000 3,5  450 1,5 -550   1.000 3,1 

Afschrijvingen 0 0,0  0 0,0 0   0 0,0 

Inkopen 500 1,7   377 1,3 -123   500 1,6 

Totaal beheerkosten 3.650 12,7  2.994 10,0 -656   3.650 11,4 

           
Lopende projecten 15.800 55,1  15.530 51,8 -270   16.800 52,7 

(zie begroting projecten)           

           
Eénmalige projecten 9.250 32,2  11.480 38,3 2.230   11.450 35,9 

(zie begroting projecten)           

           
Koersverschillen 0 0,0  0 0,0 0   0 0,0 

           
Totaal uitgaven 28.700 100,0   30.004 100,0 1.304   31.900 100,0 

           

           
Resultaat           
Totaal inkomsten 15.600   53.179     15.600  
Totaal uitgaven -28.700   -30.004     -31.900  

 -13.100   23.175     -16.300  

 

 

 

 

 

 

 



BEGROTING PROJECTEN 2022  STICHTING "HELP AFRIKA"     

         

     Betalingen Begroting Betalingen Begroting 

     2020 2021 2021 2022 

         
DOORLOPENDE PROJECTEN :  EUR EUR EUR EUR 

         
Maatschappelijk werk Turkana's Marigat      
Maatschappelijk werk algemeen   5.000 5.000 5.000 6.000 

Turkana soc. werker    1.700 1.700 1.700 1.700 

Jeugdwerk    500 500 500 500 

Fonds vervolgstudies    780 3.500 3.230 3.500 

Totaal Maatschappelijk werk Turkana's Marigat 7.980 10.700 10.430 11.700 
         

Medische kliniek Marigat       
Medische kliniek    2.000 2.000 2.000 2.000 

Aidsgroep Marigat    1.100 1.100 1.100 1.100 

Totaal Medische kliniek Marigat  3.100 3.100 3.100 3.100 

         
Smart Nakuru, Mautuma       
Productie-unit    0 2.000 2.000 2.000 

Totaal Smart Nakuru, Mautuma  0 2.000 2.000 2.000 

         
Totaal doorlopende bijdragen projecten  11.080 15.800 15.530 16.800 

         
         
EENMALIGE BIJDRAGEN PROJECTEN:      

         
Maatschappelijk werk algemeen, extra bijdrage 2.000 1.000 630 0 

Kraamkliniek / Mobiele kliniek  Marigat  1.000 0 0 0 

Overig Marigat     575 0 0 6.000 

Uitbreiding school Marigat + toiletten  8.250 8.250 8.250 0 

Renovatie school    0 0 2.600 4.800 

Smart Nakuru (productie-unit, latrine)  3.500 0 0 650 

Smart Nakuru overig    500 0 0 0 

         
Totaal éénmalige projecten     15.825 9.250 11.480 11.450 

         
RESERVES EN DOOR TE ZENDEN GIFTEN     

         
Geen     0 0 0 0 

         
Totaal reserves en door te zenden giften     0 0 0 0 

          
TOTAAL PROJECTEN:       
         
Uit eigen middelen    26.905 25.050 27.010 28.250 

Uit reserves    0 0 0 0 

     26.905 25.050 27.010 28.250 

         
Saldo reserves per 31 december:  0 0 0 0 


