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Vergezeld van onze goede wensen voor het nieuwe jaar willen wij onze sponsors, donateurs en
andere begunstigers hartelijk danken voor hun financiële steun en hun hulp bij allerlei
activiteiten in 2012. Dankzij hun inzet is het voor het weeshuis mogelijk geweest om 38
kinderen weer een jaar lang te huisvesten en te voeden, te kleden en onderwijs te laten
volgen. Ook namens de leiding en de kinderen van het weeshuis zegt de Stichting iedereen:
HARTELIJK DANK.
In dit jaarverslag geven we zoals ieder jaar een overzicht van wat er het voorbije jaar voor het
weeshuis gedaan is. U vindt hierbij ook een overzicht van de financiële stand van zaken. Met
vaste donateurs en doelgerichte projecten zorgt het weeshuis ervoor dat de basisvoorzieningen
verzorgd zijn. Voor een deel worden deze voorzieningen niet alleen door het weeshuis maar
ook door mensen uit de buurt gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld de waterput ook gebruikt door
vele gezinnen uit de buurt. Sinds 2010 heeft het weeshuis de beschikking over een eigen
zonne-energievoorziening. Ook daar kunnen buitenstaanders van meeprofiteren. Scholen
organiseren bijvoorbeeld luistertoetsen voor de lessen Engels in de hal van het weeshuis. De
hal wordt ook gebruikt voor voorlichtingsbijeenkomsten en wordt door heel veel kinderen
gebruikt om iedere avond huiswerk te maken. De stroomvoorziening zorgt ook voor veel eigen
inkomsten door de verkoop van gekoeld water, worstjes en het opladen van mobiele telefoons.

Wilt u hier meer over te weten komen dan kunt u terecht op onze website en op Facebook.
Door vriend te worden van Stichting Henk Arts op Facebook houden we u op de hoogte van
gebeurtenissen in het weeshuis en nieuws uit Sierra Leone. We plaatsen ook regelmatig links
naar video’s die een beeld geven van het leven in Sierra Leone. Eind 2013 hopen we het
weeshuis zelf weer te bezoeken.
Mobiele telefoons
Vanaf nu kunt u oude mobiele telefoons bij ons inleveren. Wij kunnen die inleveren en krijgen
er dan geld voor. Ze worden gerecycled of hergebruikt. Dus heeft u nog ergens een oude
werkende of niet werkende mobiele telefoon dan kunt u die bij ons kwijt. Niet inbegrepen zijn
telefoons met waterschade of die ernstig beschadigd zijn.
Onderwijs
De kinderen van het weeshuis doen het erg goed op school. Afgelopen jaar zijn er 2
afgestudeerd. Er zijn nu 3 kinderen die naar universiteit gaan en 5 zitten op een
beroepsopleiding (ongeveer hoog MBO / HBO niveau). Hierdoor lopen onze uitgaven aan
onderwijs ieder jaar iets op. We vinden het echter heel belangrijk dat de kinderen alle kansen
krijgen op een goede toekomst en daar hoort onderwijs zeker bij. We zijn er trots op!
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Ontwikkelingen in Sierra Leone
 Er waren parlementsverkiezingen in het najaar. Die zijn rustige verlopen. Sierra Leone
staat dit jaar op de Vredesindex op de 52e plaats van de 158. Het land heeft nog een
lange weg te gaan op het vlak van ontwikkeling, maar dit is al een mooi resultaat, ruim
10 jaar na een burgeroorlog.
 In Sierra Leone sterft nog steeds 1 op de 8 vrouwen tijdens de zwangerschap of de
bevalling...
 Het ziekenhuis in Port Loko is maar klein met nauwelijks dokters. Het dichtstbijzijnde
“echte” ziekenhuis is in Lunsar op 50 minuten afstand. Daar gaat men vanuit het
weeshuis ook vaak naar toe. http://www.youtube.com/watch?v=XCk_9dciD7U
 Voor de derde keer kwam er een cruiseschip naar Sierra Leone. Dit is een goed teken
voor het toerisme. Er wordt gewerkt aan stuwdammen en veel wegen en spoorwegen
worden opgeknapt.
Jam
Ook het voorbije jaar waren Piet en Riek v.d. Beuken uit Kronenberg actief met het maken van
honderden potjes jam. Dit jaar leverde dat €1850 op! Ze verkopen o.a. jam van rode bessen
en bramen, van mispel, kiwi en nog meer. De jam is te koop bij de familie Kersten in
Kronenberg, bij Alles Onder Een Dak in Horn, bij Piet en Riek thuis in Kronenberg en bij Annie
Arts in Horn. In het voorbije jaar is er ook jam verkocht bij Miep
en Walter in Pension Maaszicht in Arcen. Wij willen alle
jammakers en -verkopers hartelijk bedanken voor hun geweldige
inzet. Ook dank aan iedereen die spontaan fruit en sap heeft
aangeboden of stof voor de hoedjes van de potjes of
verpakkingen. Op de foto de kiwi struik in Kronenberg waar
jaarlijkse honderden kiwi’s aan groeien. In 2012 waren er
verschillende mensen die jam cadeau gaven aan gasten van een
huwelijks- of communiefeest: ideetje voor u in 2013?
Jonge Kerk Roermond
De mondiale werkgroep van de Jonge Kerk heeft onze stichting als nieuw
project gekozen. De komende jaren zullen we daarom samen met deze
werkgroep verschillende activiteiten organiseren. Begin januari is er een
voorlichtingsmiddag geweest zodat de leden van de werkgroep uitgebreid
kennis konden maken met het werk van de stichting. Meer informatie hierover
is te vinden op www.jongekerkroermond.nl.
Afrika Concert en Markt
Na het succes van vorig jaar bracht het Afrika-koor Kwimba Zabula (zingend genieten) op
zaterdag 21 januari in de Ursula kapel te Roermond opnieuw een aantal prachtige Afrikaanse
liederen ten gehore o.l.v. dirigent Boaventura Goveia. De kapel werd volledig in Afrikaanse
sfeer gebracht door schilderijen van Afrikaanse vluchtelingen. Op deze avond werd extra
aandacht besteed aan onze stichting die door de mondiale werkgroep van de Jonge Kerk wordt
ondersteund. Mark gaf een korte duidelijke presentatie over het project en Anny, Mark en
Anmarie stonden in een speciale stand om informatie te geven over het
weeshuis en over Sierra Leone. Wij hebben die avond maar liefst €470
verdiend met de verkoop van allerlei spullen.
Caroline Kelderman
Begin 2012 ging Caroline Kelderman naar Port Loko om in het weeshuis een
helpende hand te bieden. Ze woont met man en 2 kinderen in Wolfheze. Als
activiteitentherapeute heeft ze al 13 jaar gewerkt met vluchtelingen en
asielzoekers. Dit werk maakte haar nieuwsgierig naar de levenssituatie in
Afrika. Na contacten met mensen uit Sierra Leone wist ze dat ze daarheen
wilde. Via Internet ontdekte ze het weeshuis St. Martins en daarna zocht ze
snel contact. Ze ging er zeven weken helpen, zowel met huishoudelijke
dingen als ook met studiebegeleiding. Caroline was daar van 8 januari tot 28
februari. Een verslag van haar ervaringen is te vinden op onze website.
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Paasmarkt aan de Roer 2012
Op 23 maart luisterden alle kinderen van de Basisschool aan de Roer naar de presentatie van
Mark. Ze zagen en hoorden wat er met het geld van vorig jaar was gebeurd. Op donderdag 29
maart hield de school weer de jaarlijkse Paasmarkt. En op 10 april werd bekend gemaakt dat
deze Paasmarkt net als vorig jaar weer € 2500 had opgebracht! Dit was het derde en laatste
jaar dat de Paasmarkt in het teken van onze
stichting stond. De school kiest elke drie jaar
een ander doel. Wij willen alle medewerkers,
ouders en kinderen hartelijk bedanken voor
hun geweldige steun de afgelopen drie jaar!
Holland-Water
Het gekoelde water dat St. Martins verkoopt
noemt iedereen in het dorp Port Loko: "Holland
water". Tijdens de wedstrijden van Nederland
wordt het gratis uitgedeeld i.p.v. verkocht
(Moet je tijdens het EK wel zeggen dat je voor
Nederland bent…).
Speelgoed- en kledingbeurs Ratjetoe
In april en oktober was er weer de half jaarlijkse beurs in de Velderie (Roermond) . De toegang
was zoals altijd gratis. Het is een beurs voor betaalbare baby- en kinderkleding, dames- en
positiekleding, herenkleding, speelgoed, boeken, DVD's en CD's, knuffels, kinderspullen, etc.
Tijdens de beurs werd er ook aandacht geschonken aan onze stichting en werd er jam
verkocht.
Missie comité te Roggel
Op 20 april gaven Mark en Anny een presentatie voor het missie
comité. Zij vertelden over het werk van de stichting. De banden met de
missie comités in de regio bestaan al lang. Henk was erg actief bij het
organiseren van de jaarlijkse Stap ‘ns Op fietstocht door het Leudal. De
opbrengst van deze jaarlijkse tocht gaat naar missionarissen en andere
goede doelen uit de regio. De missie comités’ organiseren deze tocht
ieder jaar gezamenlijk. Een woord van dank aan het Missie comité te
Roggel, we ontvingen van hen een bedrag van €200.
Viering Jonge Kerk Roermond – Recht voor ieder mensen kind
De viering op 10 juni stond in het teken van het werk van onze stichting. Mark vertelde tijdens
de viering over het weeshuis en ons werk in Sierra Leone. De opbrengst van de extra collecte
ging naar het weeshuis. Ook de week na de viering hebben we nog verschillende giften
ontvangen. Dank!
Stap 'ns Op
Een fietstocht door het Leudal. Op 10 juni werd voor jong en oud weer de jaarlijkse fietstocht
gehouden. Deze fietstocht gaat o.a. door Horn, Haelen, Nunhem, Neer, Roggel, Heythuysen en
Baexem. In al deze plaatsen kon je opstappen. Onderweg waren er spelletjes voor de kleintjes
en vanzelfsprekend was er ook een hapje en een drankje. Op verschillende plaatsen kreeg men
informatie over de projecten De opbrengst van de tocht gaat namelijk naar verschillende
bestemmingen in de Derde Wereld. Onze stichting is een van de goede doelen die gesteund
worden. In 2013 wordt de tocht gereden op 25 augustus. Zie ook de website www.stapnsop.nl.
Communiekantjes Kronenberg
De communicantjes van Kronenberg hebben dit jaar jam (gemaakt bij Riek) verkocht en geld
ingezameld. Samen hebben ze € 250 opgehaald. Van dat geld werden 10 kleine bureaulampjes
gekocht die op zonne-energie kunnen branden. Ze zijn bestemd voor kinderen in Port Loko.
Eind 2012 kwamen de lampjes in Port Loko aan. Ze zijn voor de kinderen die te ver van het
weeshuis wonen om er iedere avond naartoe te lopen om er hun huiswerk te maken. Met deze
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verlichting kunnen ze beter en veiliger hun werk maken. De ouders zijn heel erg dankbaar en
vertellen dat bijna dagelijks aan Emily… Niet alleen zijn de lampjes veel
veiliger dan werken bij kaarslicht of een kerosinelampje, het is ook nog
eens een grote besparing voor de ouders. Zij besteden vaak 2000
Leones (40 euro cent) per dag aan een kaars of een beetje kerosine. In
een land waar 75% van de bevolking moet rondkomen van een
inkomen van minder dan 2 dollar of 1,50 euro per dag is dat een
enorme besparing. Rond 1 lampje kunnen 6 kinderen huiswerk maken.
Brief van Emily (20 augustus)
Geachte sponsors,
De kinderen en het personeel willen u bedanken voor uw inspanningen en hun waardering
uitspreken voor het weer succesvol kunnen afronden van het schooljaar. Het is door uw niet
aflatende inspanningen dat we weer in staat waren om dit doel te bereiken. Moge de goede
God u sterken in uw liefde en het helpen van uw mede mensen. Er is veel gebeurd in de loop
van het schooljaar. De kinderen deden hun best. Ze zijn allemaal over naar het volgende jaar.
Ik ben alleen nog aan het wachten op de uitslagen van degenen die toelatingsexamens hebben
gedaan voor hun vervolgopleidingen. De resultaten worden in september bekend gemaakt. Ik
ben er vrij zeker van dat ze zullen slagen. De zonne-energie installatie heeft geholpen om de
studieprestaties te verbeteren. Veel kinderen van de scholen komen naar het weeshuis om te
studeren. De schoolhoofden zijn zo dankbaar. Zowel ouders als schoolhoofden vroegen om u
allemaal te bedanken en ze waarderen uw werk zeer.
Veel activiteiten vonden plaats in onze zaal; bijvoorbeeld sport en afstudeerfeestjes voor zowel
de kleuterschool en de bovenbouw van het basisonderwijs. Er waren ook klassenfeestjes. De
kinderen hebben ervan genoten, ze hadden nieuwe kleren, schoenen en natuurlijk feestjurken!
De andere kinderen van de school kwamen allemaal bij ons in de zaal. Het is altijd een leuke
tijd maar ook leerzaam.
Bijgevoegd zijn enkele foto's van de kinderen tijdens hun diploma-uitreiking. Zonder jullie
allemaal zouden deze kinderen nooit dit niveau bereiken. Ze zijn zo dankbaar. Elke keer als ze
bidden, denken ze aan jullie allemaal. Nederland is ook hun thuis.
Als het Nederlands elftal speelt(voetbal) is dat een groot feest voor
ze. Als ze verliezen voelen we ons ongelukkig. Moge God uw
inspanning voor het redden van de levens van deze onschuldige
kinderen blijven zegenen. Caroline, die ons bezocht in januari, was
getuige van het afstuderen van twee van onze studenten die in
Makeni op school zaten. Een daarvan is nu leraar op een
middelbare school en de andere een secretaresse bij het college
waar ze afstudeerde. Tijdens de feestelijke gelegenheden zoals
Kerstmis, Pasen, en Onafhankelijkheidsdag, komen ze naar huis en
brengen kleine cadeautjes voor hun vriendjes mee. Ze zeggen
altijd dat ze St. Martin's weeshuis missen. Er zijn er nog veel meer
die vóór hen zijn afgestudeerd, ze werken nu in Freetown. Mark Arts zag hen ook en heeft hen
bezocht tijdens zijn laatste bezoek in 2010. Wat een veranderingen!
Wij bidden voor uw blijvende steun en u bent altijd welkom om ons te bezoeken. Toch blijven
de medewerkers en ik ook op onze eigen kleine manier het weeshuis draaiende houden. God
staat altijd aan onze kant om het werk voor deze kleintjes te volbrengen.
Nogmaals, heel erg bedankt voor jullie geweldige werk, ook namens de kinderen.
Met dank, Emily Gogra.
Een Toyota ter vervanging van het busje
Soms moet je ook kunnen toegeven dat iets niet goed uitpakt. Emily
wilde in 2007 heel graag een busje, maar achteraf was het
verstandiger geweest om voor een jeep-achtige auto te kiezen. Het
busje overleefde uiteindelijk de slechte wegen in Sierra Leone niet. Het
is gelukt om in de zomer een gebruikte Toyota te kopen. Daarmee kan
het weeshuis weer boodschappen doen in Freetown, de kinderen naar
de steden brengen waar ze studeren, is er weer vervoer voor naar het
ziekenhuis, etc.
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Waterdag Edam
18 Juni vond de traditionele Waterdag plaats te Edam. Er was ook een vrijmarkt waarop onze
stichting present was. Er werd voor € 231 verkocht aan plantjes, jam, gebatikte doeken,
sieraden, enz.
Vredesmarkt Roermond
Mark en Anny stonden 15 september in een stand op het
Munsterplein in Roermond en geven informatie over het werk van de
stichting en verkopen er ook jam.
Hoorapparaat voor Sento
Sento heeft sinds dit voorjaar een hoorapparaat. Dit is betaald van
het geld dat kinderen van Taalbrug De Horst in Eindhoven hadden
geschonken. Ze doet het nu op school beter dan ooit en is met goede
cijfers over naar volgend jaar!
Kerstmarkt Bloemenhuis Aloys
9 december stonden we de hele middag met een kraampje op de Kerstmarkt in
de winkel van Bloemenhuis Aloys in Horn. Annie, Jacqueline en Mark gaven
informatie over het weeshuis en verkochten allerlei artikelen. We stonden
binnen lekker warm en er was een leuk koor. De opbrengst was € 237. Bedankt Aloys!
Kerstmarkt op Basisschool De Kroevert in Kronenberg
Op donderdag avond 20 december van 18.30 tot 20.00 uur werd er op de Kroevert een
Kerstmarkt georganiseerd. Het was erg druk en er was van alles te zien en te beleven en
vooral ook te koop. Dit alles met het doel om onze stichting te steunen. In alle lokalen werden
zelf gemaakte knutselwerkjes verkocht. In de hal op de parterre kon iedereen terecht voor
koffie/thee/warme chocomel en iets lekkers. Er was ook een informatiestand waar we films
hebben laten zien en veel vragen beantwoord hebben. De opbrengst van deze dag was maar
liefst €1275! Fantastisch! (deze opbrengst werd in januari 2013 overgemaakt en is daarom niet
meegenomen in het financieel jaaroverzicht op de laatste pagina van die jaarverslag).
Kerstmis 2012
De Kerkdeur collecte die ieder jaar met Kerstmis in Horn gehouden wordt bracht dit jaar € 556
op. Ook zijn er ieder jaar heel veel mensen die rond kerst een gift doen aan de stichting.
Bedankt allemaal. In het weeshuis wordt ieder jaar kerstfeest gevierd met een groot feest. Alle
kinderen mogen ook een vriendje uitnodigen om mee te vieren. Er wordt lekker gegeten en
gezongen en gedanst. Ook de buren van het weeshuis zijn vanzelfsprekend aanwezig.
Smakelijk Sponsor Zijn?
Sinds 2007 doen we mee aan het sponsorprogramma van A-Z Barbecue &
Gourmet Party Service. Zij sponsoren ons ook jaarlijks met een gift. Als u
ooit iets besteld bij A-Z kunt u HENKARTS als sponsorcode invullen. A-Z stort
dan 5% van uw bestedingen in de kas van onze stichting. Bestellen kan via
www.barbecue.nl.
Chinees gezegde, 'Als je gelukkig wilt zijn voor een uur, doe dan een dutje. Voor een dag, ga
vissen. Voor een maand, ga trouwen. Voor een jaar, erf een fortuin. Voor de rest van je leven,
help een ander.
WAT CIJFERS ZEGGEN…
2012 was weer een goed jaar voor de stichting. Niet alleen door de resultaten in Sierra Leone
maar ook financieel. De kosten voor voeding en kleding, uniformen en salarissen zijn ongeveer
gelijk gebleven. De kosten voor onderwijs zijn zoals gezegd gestegen doordat er meer kinderen
naar hoger onderwijs gaan. Er is een auto aangeschaft en ondanks de hogere uitgaven hebben
we het jaar afgesloten met een hogere reserve dan in 2011. De reserve is ongeveer gelijk aan
de jaarlijkse uitgaven en dat is waar we naar streven. Zo kunnen onverwachte tegenvallers
opgevangen worden zonder dat de reserve onnodig hoog is.
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Inkomsten en uitgaven 2012
Inkomsten:

Uitgaven:

Maanddonateurs
Jaardonateurs/giften
Reünie en familiedagen
Jonge Kerk Roermond
Sponsoring Caroline 4-daagse
Verkoop tijdens Afrika Concert
Missie Comité Roggel
Verkoop in Jonge Kerk
Communicantjes Kronenberg
Kerstmarkt Aloys Horn
Paasmarkt BS aan de Roer
M.O.V. Horn en Haelen
Thuisverkoop
Dames kegelclub
Stap 'ns op
Waterdag Edam
Verkoop jam Riek en Piet
Verkoop corsages en kaarten
Jacqueline
i.p.v. kerstkaarten en kerstpakket
Kerst kerkdeurcollecte
Beatrixschool Wolfheze
Rente spaarrekening over 2012

2.370,00
8.303,35
240,00
2.840,67
900,00
464,95
200,00
230,00
250,00
237,30
2.540,16
1.330,00
37,00
100,00
400,00
231,00
1.850,00

Voeding en kleding
Onderwijs en uniformen
Salarissen
Medicijnen en ziekenhuiskosten
Aanschaf Auto
A3 foto’s lamineren
Inkoop producten in Sierra Leone
Voor verkoop op markten
Onkosten voor overmaken geld
Onkosten Rabobank
Huur marktkraam
Kamer van Koophandel
Portokosten
Western Union kosten

7.000,00
6.550,00
2.100,00
450,00
5.200,00
49,01
150,00
145,50
102,52
15,00
24,08
31,50
63,40

414,00
218,40
556,44
100,00
329,65

Saldo per 31-12-2012

2.261,91

24.142,92

24.142,92

Saldo

1-1-2012

31-12-2012

Lopende rekening
Internet sparen
In Kas

66,33
20.512,53
23,04

30,09
22.796,77
36,95

20.601,90

22.863,81

Totaal saldo

WIJ WILLEN ALLE DONATEURS EN ANDERE GEVERS BEDANKEN VOOR HUN VERTROUWEN EN HOPEN OP
VERDERE STEUN VOOR ONZE ACTIVITEITEN.
STICHTING HENK ARTS – HELPSIERRALEONE.COM

MILLENNIUMDOELEN WAAR U AAN BIJGEDRAGEN HEEFT:
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