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JAARVERSLAG 2014
“Het is belangrijk te delen, al ben je nog zo arm”.
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Het was een zwaar en moeilijk jaar dat achter ons ligt: de uitbraak van de Ebola-epidemie en
de daarop volgende stijging van de voedselprijzen hebben onze zorg voor het weeshuis sterk
vergroot. Maar gelukkig ontvingen we in dit jaar veel extra steun en medeleven. Onze
hartelijke dank hiervoor. Juist dit jaar mochten we van veel
onbekenden een bijdrage ontvangen. Omdat op de bankafschriften
nooit adressen van afzenders worden vermeld lukt het ons vaak
weer niet om deze mensen persoonlijk te bedanken en hen een
financieel jaarverslag toe te zenden. Mocht u zulke mensen kennen
laat hen dan deze tekst lezen.
Met dit jaarverslag willen we u op de hoogte brengen van het reilen
en zeilen in het weeshuis in 2014. Het financiële overzicht zit er
weer bij. Voor extra informatie kunt u terecht op onze website en
Facebook. Voor vragen kunt u ons
mailen op bovenstaand e-mail
adres.
KERSTMARKT BASISSCHOOL DE MUSSENBERG HORN
Op 20 januari wordt op de speelplaats in het bijzijn van alle
kinderen het geweldige bedrag bekendgemaakt, dat de
kerstmarkt heeft opgebracht. Annie ontvangt een cheque met
het bedrag van 1411,80 euro! Nogmaals hartelijk dank voor
jullie inzet. Mede van deze opbrengst en de opbrengst uit
Kronenberg zijn nieuwe bedden betaald.
VASTENACTIE PROJECT GESLAAGD!
Op 20 januari vertelt Mark in het parochiecentrum in Haelen aan geïnteresseerden van de
Missie-comités en M.O.V. groepen van dekenaat Heythuysen-Thorn over het Vastenactie
project . De parochies Buggenum , Horn en Haelen zetten zich in voor de aanschaf van een
rijstdorser in Port Loko Sierra Leone. Met het geld van het Vastenactie project wilden we voor
het weeshuis en voor de inwoners van Port Loko een rijstdorser kopen. In het weekend van 29
en 30 maart vertelt Mark tijdens de kerkdiensten in Buggenum, Haelen en Horn over het
Vastenactie-project.
In Port Loko (een van de armste en minst ontwikkelde delen van Sierra Leone) hebben veel
mensen kleine eigen rijstvelden. Het klimaat is zeer geschikt voor het verbouwen van rijst en
de lokaal verbouwde rijst is erg voedzaam. Voor de burgeroorlog was Sierra Leone zelfs een
exporteur van rijst. Nu wordt er veel rijst geïmporteerd. Door diverse projecten wordt de lokale
productie al gestimuleerd. Het dorsen van de rijst gebeurd nog vaak met de hand. Dit is
tijdrovend. Door mogelijkheden te zoeken voor het verbeteren van de productiviteit kan de
lokale productie van rijst weer op gang komen. Zo wordt rijst
weer betaalbaar en komt de voedzame lokale rijst langzaam
weer terug op de markt. Door te werken met een rijstdorser
wordt de tijd tussen oogst en opslag drastisch verkort. Dit
komt de kwaliteit ten goede. Door de vochtige
omstandigheden en het handmatig dorsen gaat de kwaliteit
snel en sterk achteruit.
De doelstellingen van dit project zijn de volgende:
•
Productiviteit van lokale rijstproductie verhogen
•
Zelfstandigheid van de lokale bevolking vergroten
•
Positieversterking van lokale boeren
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De rijstdorser wordt geplaatst in een nieuwe schuur in het nabijgelegen dorpje waar het
weeshuis ook grond heeft. Hierdoor is de bewaking van dit kostbare gereedschap ook geregeld
en kunnen de boeren uit de regio er gezamenlijk gebruik van maken. Door de rijstdorser kan
het weeshuis haar eigen land effectiever gebruiken en de eigen productie verhogen. De
kwaliteit van de rijst gaat omhoog en daardoor ook de voedingswaarde. Het weeshuis is al
deels zelfvoorzienend omdat ze eigen landbouwgrond hebben. De rijstdorser zal echter ook aan
de lokale boeren beschikbaar gesteld worden zodat ook zij
productiever kunnen werken. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld ook al met
de waterput van het weeshuis, die wordt door mensen uit de wijde
omgeving gebruikt en veel kinderen uit het dorp komen naar het
weeshuis om huiswerk te maken omdat daar wel verlichting is.
Hoewel de dorser dus beheerd wordt door het weeshuis is het
gebruik nadrukkelijk voor een veel grotere groep boeren bedoeld.
Aan hen wordt een kleine bijdrage gevraagd om zo
reserveonderdelen en onderhoud te kunnen betalen.
Oorspronkelijke planning
Startdatum van het project: Zomer 2014, zodra de middelen
beschikbaar zijn. Einddatum van het project: Eind 2014, zodra de
schuur gereed is, de dorser is aangeschaft en de training afgerond
is. De oorspronkelijke planning werd niet gehaald door de Ebola
uitbraak in Sierra Leone. De schuur en de droogvloer waren eind
2014 gereed. Begin 2015 is de dorser met bijbehorende generator
vervoerd en is de installatie afgerond. In de laatste week van
januari 2015 start het dorsen.
PRESENTATIE KRONENBERG
Op 2 februari houden Mark en Annie in Kronenberg een
presentatie over hun bezoek aan het weeshuis. Er
verschijnen ongeveer 30 belangstellenden. De presentatie
over het weeshuis en speciaal over het nieuwe
"kippenproject" wordt met veel aandacht gevolgd en er
komen veel vragen.
PRESENTATIE BASISSCHOOL MUSSENBERG HORN
Op 31 maart en 3 april vertellen Annie en Antoinette
Rooswinkel a.h.v. tekst en beeld over hoe de kinderen van
het weeshuis leven. Daarbij demonstreren ze veel gebruiksvoorwerpen die in het dagelijks
leven van de weeshuiskinderen een belangrijke rol spelen.
BEZOEK SCHOOL BUGGENUM
Op 10 april houden Mark en Annie dezelfde voordracht op de school in Buggenum.
STAP 'NS OP
Op 18 mei vindt weer de jaarlijkse sponsor-fietstocht plaats waarvan de opbrengst naar
diverse goede doelen gaat. Deze langs prachtige plekken uitgezette fietstocht voor jong en oud
ging o.a. door Horn, Haelen, Baexem en Roggel. In al deze plaatsen kon je opstappen.
Onderweg waren er rustplaatsen met hapjes en drankjes. Onze stichting was een van de goede
doelen bij deze onderneming. We ontvingen een bedrag van 350 euro. Hartelijk dank.
VIERING URSULAKAPEL ROERMOND
15 juni is er een viering van de Roermondse Jonge Kerk in de Ursulakapel. Daarin werd extra
aandacht besteed aan het werk van de stichting. Annie vertelt daarover. De opbrengst van de
extra collecte gaat naar de stichting. Achter in de kapel is weer een marktkraampje ingericht
en na de dienst wordt er verkocht. Daarna zijn er nog via de bank veel giften binnen gekomen.
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SPONSORING 4 DAAGSE NIJMEGEN
Marja van Tooren, iemand die we vooraf nog niet
kenden, besloot toen ze van het werk van de stichting
hoorde, om deel te nemen aan de 4 daagse in Nijmegen.
Ze benaderde daarbij sponsors en haalde het geweldige
bedrag van 1935 euro binnen. Dankjewel Marja!
EINDE 5 CENT ACTIE
Dit schooljaar betekent het einde van de 5 cent actie van
de Basisschool De Kroevert in Kronenberg. De kinderen
van de school brachten iedere week 5 cent mee voor in
de spaarpot van de stichting. In drie jaar tijd heeft deze
actie 655,50 euro opgebracht. Dit geld werd besteed aan nieuwe bedden en matrassen.
EBOLA
September. De dreiging van de Ebola-epidemie werd vanaf de zomer wel heel ernstig. Na de
vakantie gingen de scholen niet meer open. De familie van Emily, de manager van het
weeshuis, werdt ook getroffen door Ebola. Bij zo’n besmetting moeten de inwoners van het
getroffen huis binnen blijven. Zij zijn dan afhankelijk van omwonenden om hen water en
voedsel te brengen. In de huizen is geen water, licht of riool. Dat is natuurlijk een dramatische
situatie als juist hygiëne cruciaal is om besmettingen te voorkomen. Omdat enkele oudere
kinderen van het weeshuis water gebracht hadden naar het huis van Emily’s zus, en daarbij
volgens iemand te dicht bij het huis waren geweest, moest het hele weeshuis ook drie weken
in quarantaine. Gelukkig was er niemand besmet.
Mark wordt door de Radio 1 in Hilversum
uitgenodigd om over de toestand van de
weeskinderen in Port Loko te vertellen. Een paar
dagen later wordt hij ook door L1 TV gevraagd om
dat ook voor de regionale omroep te komen doen.
We plaatsen er artikeltjes over in de regionale
krantjes. We ontvangen hierop veel steun en
medeleven. Verschillende mensen ondernemen
actie. Er zijn zelfs kinderen, zoals Frieke, die van
melkpakken portemonneetjes maakt om op de
markt te verkopen. Dorie zet een collectebus in een friettent in Leiden. Verschillende mensen
maken engeltjes voor de Kerstmarkten en voor buurtvereniging Sint Petrusput in Horn.
Door de vele roadblocks, wegafsluitingen, etc. is het niet
meer mogelijk om nog voer voor de kippen te kopen en te
vervoeren naar Port Loko. Ook de verkoop van eieren is te
gevaarlijk i.v.m. de kans op besmetting bij contact met
klanten. De kippen worden daarom verkocht en geslacht.
De verkoop van gekoeld water en worstjes, het opladen van
mobiele telefoons, huiswerkavonden: alles komt stil te
liggen. Vanaf september 2014 tot en met de derde week
van januari mogen de jonge kinderen het terrein van het
weeshuis niet af. Emily is te bang voor besmetting.
Spaghetti, brood en kip voor 50 personen
November. In het ziekenhuis van Port Loko werkt een team van artsen en verpleegkundigen uit
Cuba. Na weken van rijst met saus hadden ze wel zin in wat anders. Toen ze hoorden dat er in
het weeshuis ook pasta kon worden gemaakt, gaven ze voldoende geld voor 50 porties
heerlijke spaghetti. De oudere meisjes in het weeshuis maakten dit gerecht in de keuken klaar
en gaven het daarna af aan de poort van het weeshuis. Vanwege besmettingsgevaar durfden
de Cubanen niet naar binnen.
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Na deze eerste maaltijd zouden er nog vele volgen. De oudere kinderen van het weeshuis
maakten vele dagen maaltijden voor de artsen in het ziekenhuis. Gebakken kip stond vaak op
het menu. Zo brachten de kippen toch nog iets op.
Op het moment dat we dit jaarverslag opstellen lijkt de situatie in Sierra Leone weer langzaam
te verbeteren. Het aantal nieuwe gevallen van Ebola neemt af, er mag weer gereisd worden in
het land en vanaf midden maart gaan de scholen waarschijnlijk weer open.
JAMVERKOOP
Ondanks het wegvallen van Piet gaat Riek v.d. Beuken door met het maken en de verkoop van
honderden potjes jam in allerlei soorten. Ze verkoopt o.a. jam van rode bessen en bramen,
van mispel, kiwi en nog meer. De jam is te koop bij Riek thuis, maar ook bij de familie Kersten
in Kronenberg, bij Alles Onder Een Dak in Horn en bij Annie Arts in Horn. Sinds het uitvallen
van Piet hebben mensen uit Horn en Kronenberg het op zich genomen om Riek van fruit te
voorzien. De jamverkoop leverde intussen een bedrag van 1.650.00 euro op! Wij willen alle
fruitbezorgers, jammakers en -verkopers hartelijk danken voor hun inzet.
KERSTCONCERT KRONENBERG
Op 14 december vindt in Kronenberg een
Kerstconcert plaats dat gegeven wordt door
fanfare Monte Corona. Het is traditie dat dit
concert de opbrengst aan een goed doel
schenkt. Jeugdige leden en ouders hebben
wafels gebakken, cake en andere lekkernijen.
Ook hebben we er engeltjes, sieraden en
kaarten verkocht. Er stond een collectebus waar veel goede gaven in terecht kwamen. Tijdens
een van de muziekuitvoeringen werd gelijktijdig een PowerPoint presentatie gehouden over het
weeshuis en omgeving. E.e.a. werd met veel interesse gevolgd.
En verder:
 De PvdA Leudal stelde een groot deel van haar campagnebudget ter beschikking aan
verenigingen, maatschappelijke organisaties en lokale initiatieven in Leudal. Alle
verenigingen, stichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk waren
aangeschreven om mee te dingen voor een prijs om daarmee een goed doel extra te
ondersteunen. Wij kregen 250 euro!
 Op 22 juni is er Lentemarkt. Onze stichting staat daar weer met een eigen kraam. Ook
is er een Kinderkraam met vooral veel speelgoed. De laatste zondag van de maand
staan we regelmatig op de kofferbak-markt in Heythuysen.
 Een lokale schilder heeft een portret van Henk geschilderd. Hij blijft de grote held van
de kinderen en Emily.
 Bernadette is dit jaar bevallen. Haar zoontje werd geboren in het ziekenhuis in Makeni.
Zij en haar man hebben hem Mark genoemd… Bernadette studeerde een paar jaar
geleden af en werkt bij de universiteit in Makeni.
 Op 7 december stonden we met een kraampje op de kerstmarkt bij Aloys in Horn.
 itelligence schonk 2000 euro (het bedrag wordt begin 2015 overgemaakt). itelligence
koos dit jaar voor een schenking aan vier goede doelen. Het zijn stichtingen waar
personeelsleden actief bij betrokken zijn. Een geweldige gift. We bedanken iedereen bij
itelligence Eindhoven!
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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.
Bookdifferent
Boek je wel eens een hotelkamer? Doe dat dan
voortaan via
http://stichtinghenkarts.bookdifferent.com/nl/
dan krijgen wij een percentage van de prijs
zonder dat het jou meer kost. Deze website is
een variant van booking.com met alle
bijbehorende service.
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…
Door de Ebola uitbraak zijn de scholen in de herfst gesloten gebleven. Daardoor zijn de
uitgaven aan schoolgelden lager dan vorig jaar. De uitgaven aan voeding, kleding en salarissen
zijn 1000 euro per maand. Doordat de kippen geslacht en verkocht zijn had het weeshuis toch
nog wat inkomsten om de gestegen voedselprijzen te compenseren. De kippen moeten echter
in 2015 vervangen worden en daarvoor is geld nodig.
Het spaargeld van het weeshuis is gebruikt voor gestegen kosten en voor de uitbouw van een
van de gebouwen om binnenkort extra Ebola weeskinderen op te vangen.
Het geld voor het Vastenaktie project is deels in 2014 uitgegeven aan het opknappen van een
oud gebouw (o.a. metalen ramen en deuren) en een rijst-droog-vloer: 2.905 euro.
De rest (ruim 7.000 euro) werd in januari 2015 overgemaakt voor de aanschaf van de
rijstdorser, de bijbehorende generator en reserve onderdelen. Dit bedrag stond eind 2014 nog
op de bankrekening van de stichting. Dat verklaart het hogere eindsaldo.
We zullen in 2015 dus extra uitgaven hebben i.v.m. vervangen van de kippen, het afronden
van het rijst dorser project, het opvangen van extra. kinderen, etc.
Om u een totaalbeeld te geven van de omvang van de stichting hebben we de inkomsten en
uitgaven per jaar samengevat:
Jaar
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Inkomsten
10.654,20
11.350,01
21.577,42
21.934,95
23.029,28
21.587,24
24.142,92
20.825,70
43.364,53

Uitgaven
3.601,92
8.567,03
16.629,97
13.241,13
33.318,98
17.320,28
21.881,01
29.525,42
31.057,28

Totaal

198.466,25

175.143,02

Toelichting

Aanschaf busje
Aanschaf zonne-energie installatie

Bouw kippenstallen, aanschaf en voer kippen
Vastenaktie project rijstdorser en Ebola giften

Namens het stichtingsbestuur: Bedankt!
Mark Arts (voorzitter), Annie Arts (penningmeester) en Hans Meeuws (secretaris)
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Inkomsten en uitgaven 2014
Inkomsten:
Maanddonateurs
Jaardonateurs/giften
Kerstmarkt Mussenberg
Vastenactie Mussenberg Horn
Presentatie Kronenberg
Kennedymars
Stichting Cordaid
Vastenactie M.O.V. groep Horn
Stichting Wereldwinkel
Collecte Jonge Kerk

3.110,00
18.832,12
1.411,80
172,16
264,50
150,00
5.420,00
1.725,00
2.000,00
500,82

Verkoop markt Jonge Kerk
Begrafenis/ 40-jarig huwelijk
Stap 'ns op
Kerkdeurcollecte clustermis
Waterdag Edam
Vierdaagse Marja van Toore
Subsidie gemeente Leudal
Gift Partij vd Arbeid
Kaarten en corsages Jacqueline

243,75
800,00
350,00
379,82
280,00
1.935,00
450,00
250,00
127,65

Verkoop jam Riek
Verkoop markten
De Kroevert (5 cent actie)
Buurtvereniging St. Petrus Horn
Kerstmarkt Alois
Kerstconcert Kronenberg
Kerstcollecte kerkdeur Horn
Kerstgave i.p.v.
kerstkaarten/kerstpakketten
Rente

1.650,00
347,38
655,50
250,00
356,50
625,70
588,02
307,50
181,31

Uitgaven:
Voeding en kleding
Onderwijs, boeken, uniformen
Salarissen
Bedden, kasten, matrassen
Aanleg elektra in jongenshuis
Medicijnen
Autoreparatie
Onkosten kippenvoer en hout
Accu's zonnepanelen
en nieuwe diepvries
Opknappen gebouw en vloer
voor rijstdorser

9.460,00
3.890,00
2.540,00
2.500,00
894,52
825,00
500,00
1.024,90
6.110,45
2.905,00

Portokosten
Onkosten Rabobank

Saldo per 31-12-2014

48,36
359,05

12.307,25

43.364,53

43.364,53

Saldo

1-1-2014

31-12-2014

Lopende rekening
Internet sparen
In Kas

24,05
13.961,72
202,37

40,03
26.293,03
162,33

14.188,14

26.495,39

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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