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Beste mensen,
HARTELIJK DANK AAN ALLE GULLE GEVERS, de sponsors, donateurs en anderen die ons in het
voorbije jaar hebben geholpen en gesteund bij ons werk voor het weeshuis, héél veel dank.
Dankzij deze mensen hebben we ook dit jaar ons werk in Sierra Leone kunnen voortzetten.
20 JAAR STICHTING HENK ARTS
Het is dit jaar 20 jaar geleden dat Henk Arts kennis maakte met de kinderen van het weeshuis
in Port Loko, Sierra Leone. In dat jaar kwam Henk op een markt in Port Loko kinderen tegen
die daar doelloos rondliepen. Henk sprak hen aan en vroeg waarom ze niet op school waren.
Ze zeiden dat ze niet naar school konden. Ze waren van het weeshuis St. Martin’s in Port Loko.
Henk ging daar naartoe en zag dat daar hulp nodig was. Sinds die tijd is er veel gebeurd. Het
begon allemaal met een eerste zak rijst in 1997. Na de burgeroorlog kwamen de kinderen
terug van hun onderduikadres en ze troffen een volledig vernield en geplunderd weeshuis aan.
Het gebouw was het hoofdkwartier geweest van soldaten. Omdat het een omheind complex is
was het voor hun een ideaal hoofdkwartier in de regio.
De muren stonden nog rechtop maar verder was alles
vernield. Henk heeft toen samen met twee Duitse
organisaties (Cap Anamur en Terra Tech) voor de
wederopbouw gezorgd. Ook is er een goede diepe waterput
aangelegd die nog steeds de hele buurt van water voorziet.
In 2004 zijn de toiletgebouwen er bijgekomen en een
keuken met oven. Hierdoor kon men zelf brood bakken
voor eigen gebruik en voor de verkoop zodat men van de
opbrengst weer nieuw meel kon kopen. De oven is in 2016
grondig opgeknapt. Tot zijn overlijden in 2005 keerde Henk
vele malen terug naar het dorp. Zijn initiatief inspireert ons
nog steeds.
Wij hebben zijn werk met uw hulp voortgezet en in
de afgelopen 11 jaar hebben we er voor gezorgd dat
alle kinderen naast onderdak en voldoende eten ook
onderwijs en medische zorg konden krijgen. De
aanleg van de zonne-energie installatie (die nog
steeds goed werkt) zorgde voor licht en inkomsten
uit de verkoop van gekoeld en bevroren water, het
opladen van telefoons en het internet café. Andere
projecten in de afgelopen jaren waren o.a. de aanleg
van kippenstallen en de aanschaf van de rijstsdorser.
Dit zijn allebei voorbeelden van projecten die zorgen
voor meer zelfstandigheid en eigenwaarde.
Het is indrukwekkend te zien hoeveel ook anderen
door zijn voorbeeld worden aangesproken en elk op
zijn eigen manier een bijdrage levert aan het werk
waarmee Henk begonnen is. En het doet ons goed te
weten dat er zoveel mensen zijn die zich het lot van
de weeskinderen aantrekken. Als alles goed gaat
gaan we in 2017 het weeshuis weer bezoeken.
1

Stichting Henk Arts – HelpSierraLeone.com
BRIEF VAN EMILY
Emily is de manager van het weeshuis.
Beste sponsors,
Wij, de kinderen en het personeel willen jullie heel hartelijk bedanken voor alles dat jullie voor
ons gedaan hebben en nog steeds doen in St. Martin’s Weeshuis, Port Loko.
Jullie hulp heeft ons leven enorm verbeterd. We eten en slapen goed; we hebben goed
onderwijs; we dragen schone kleren en hebben een gelukkig en zinvol bestaan. Dat komt
allemaal door jullie goede gaven. God zegene jullie en jullie families.
In ons land Sierra Leone verslechtert de economische situatie steeds verder. Vooral vrouwen
en kinderen lijden daar onder. Alles is vreselijk duur, vooral voedsel.
We hopen dat u ooit op bezoek kunt komen. We vinden het zeer bijzonder hoeveel jullie voor
ons zorgen zonder ons te kennen of zelfs maar gezien te hebben. Wij houden van jullie. Wij
proberen hard te studeren en we werken hard op school. Sommigen van ons zitten op de
universiteit, lerarenopleiding, voortgezet- en basisonderwijs. We doen klusjes in het huis,
zorgen voor de kippen, werken bij de rijstmolen en op het land. We vinden het geweldig dat we
dit door jullie projecten kunnen doen. We zijn druk bezig. Ook maken we zeep en bakken we
brood. Door jullie hebben we een zinnig bestaan en daarvoor willen we jullie allemaal
bedanken.
Thank you, thank you!!
Met vriendelijke groeten,
De kinderen en het personeel
St. Martin’s Weeshuis
Port Loko, Sierra Leone
EEN ECHTE KANS OP EEN GOEDE TOEKOMST
Zonder een goede liefdevolle opvoeding, onderdak en
voldoende eten heeft een kind natuurlijk nooit een kans
op een goede toekomst. Maar een opleiding is ook erg
belangrijk. De kinderen gaan door uw steun ook
allemaal naar school. Ieder op zijn eigen niveau. Na de
basisschool en het voortgezet onderwijs gaat de een
naar een MBO niveau beroepsopleiding, de andere
wordt leraar en weer anderen gaan zelfs naar de
universiteit. Emily (de manager van het weeshuis) is
zelf lerares en dus is onderwijs een speerpunt van haar
en ons beleid. Het is dan ook geen toeval dat er zoveel
kinderen naar de lerarenopleiding gaan en nu voor de
klas staan in allerlei scholen in de buurt…
Anderen werken als timmerman, metselaar, kok,
hoofdonderwijzer, secretaresse, op de financiële
administratie van een universiteit, administrateur bij
het ministerie van transport of in een winkel.
RIJSTMOLEN
Door de Ebolacrisis werd er in 2015 veel minder rijst geplant dan normaal. Maar inmiddels
draait de rijstmolen weer op volle toeren. Twee jongens hebben een dagtaak aan het dorsen
van de rijst. Omdat ze ook voor boeren in de omgeving dorsen hebben ze extra inkomen. Een
emmer gedorste rijst levert hun 50 cent op. Van deze winst kochten ze een cassavemolen. En
ook dat levert hen extra inkomen op.
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KIPPENPROJECT
Na de Ebola crisis is het kippenproject weer opgestart. Het kippenhok
waarvan het dak lekte en de vloer slecht was, werd gerepareerd. Het
bedrijf in Freetown dat de nieuwe kippen leverde moest ook weer
opnieuw starten. Inmiddels zijn de nieuwe kippen gearriveerd. Er zijn
nu zo’n tweehonderd kippen aan de leg. De productie is in volle gang.
200 Kippen
50 zakken kippenvoer
Medicijnen
Reparaties aan de stallen
Transport van de kippen naar Port Loko
Totaal

1.129
2.257
903
1.354
45
6.479

euro
euro
euro
euro
euro
euro

VOEDSELPRIJZEN EN DE WISSELKOERS
Begin 2014 kregen we voor 1 euro ongeveer 6000 Leones (de munteenheid van Sierra Leone).
Eind 2015 was dat nog maar 4500 Leones. In de herfst van 2016 daalde de waarde van de
Leone weer naar rond de 6000. Begin 2017 viel de munt nog verder naar rond de 8000 Leones
per euro. Omdat veel voedsel (zoals rijst) geïmporteerd wordt stegen de voedselprijzen in
2016 voor de inwoners dus sterk.
Een voorbeeld: Een zak rijst koste eind 2016 220.000 Leones in Port Loko. Dat is ongeveer
27,50 euro. Bij een wisselkoers van 8000 Leones voor 1 Euro. Er zijn 5 tot 6 zakken per maand
nodig in het weeshuis. Begin 2016 koste een zak rijst nog 165.000 Leones. Toen was de
wisselkoers 4500 Leones voor 1 euro en dat was dat 37 euro. Voor de mensen in Sierra Leone
is een zak rijst dus veel duurder geworden. Voor ons als stichting werd het juist goedkoper
door de daling van de koers van de Leone.
Door de stijgende kosten van rijst voor de mensen in Sierra Leone zijn er steeds meer families
die onvoldoende rijst kunnen kopen. Sinds de herfst van 2016 brengen de kinderen van het
weeshuis af en toe vriendjes en vriendinnetjes die honger hebben mee zodat ze in het
weeshuis een goede maaltijd kunnen eten.
Voor ons als stichting schommelen de uitgaven
daardoor ook. Lesgeld voor de basisschool is
bijvoorbeeld 600.000 Leones per jaar. In 2013 en
2014 was dat omgerekend ongeveer 100 euro per
jaar. In 2015 en 2016 was dat ongeveer 135 euro
en begin 2017 was het maar 75 euro.
JAMPROJECT
Riek en Annie maken nog steeds volop jam. Dit
wordt hen o.a. mogelijk gemaakt door enthousiaste plukkers uit Kronenberg en uit Horn. Deze
mensen brengen veel blauwe bessen, rode bessen, pruimen, bramen, kruisbessen en
aardbeien. Verder komen er afgezien van de suiker geen kosten bij.
Naast de vaste verkooppunten zoals Louis Vermeulen in Horn, de familie Kersten in Kronenberg
en de familie Peeters in Arcen, wordt de jam ook op speciale markten goed verkocht. Naast
Riek bedanken we iedereen die helpt met fruit, potjes, stof, etc.
WATERDAG EDAM
Op de jaarlijkse Waterdag in Edam wordt er door Liesbeth en Jannie, Will en Sjoerd in de
stalletjes langs de waterkant veel jam, koffie en tosti’s verkocht. Hun buren werden
aangestoken en gingen mee doen.
JONGE KERK ROERMOND
De Jonge Kerk in Roermond danken we voor het extra jaar waarmee ze ons werk hebben
gesteund. De opbrengst van de collecte kwam weer helemaal ten goede aan ons werk en het
marktkraampje achter in de kerk leverde nog eens 267,30 euro op.
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EEN MINUUT GRATIS WINKELEN
Als prijs van de loterij van K.S.V. mocht de winnaar in de
winkel van Louis Vermeulen één minuut gratis winkelen,
d.w.z. alles wat je als klant in één minuut tijd in je
winkelwagentje kunt leggen, kreeg je
cadeau. Deze nobele winnaar besloot de
artikelen niet mee te nemen maar alleen de
winkelwaarde te vragen en stond die af aan
de Stichting Henk Arts. Dit leverde een
bedrag op van 330,19 euro. Fantastisch wat
een genereus gebaar!
KOFFERBAKMARKT
U kunt ons regelmatig vinden op de kofferbakmarkt in
Heythuysen en Kronenberg- Sevenum.
STAP ’NS OP
Ook werd er in 2016 weer gefietst voor het goede doel. E.e.a.
werd weer georganiseerd door Stap ’ns Op. Stichting Henk
Arts behoort tot de goede doelen waarvoor deze zeer
aantrekkelijke activiteit georganiseerd wordt. Ook komend
jaar wordt er weer gefietst. Wie deze tocht nog niet kent zou
komend najaar eens moeten meefietsen op 17 september 2017. Er wordt elk jaar een
prachtige route uitgezet door de mooiste plekken in onze omgeving (het Leudal).
KERSTMIS
Ook dit jaar mochten we na de Heilige Missen in Horn weer collecteren. Een derde van het geld
werd besteed aan de Kerstversiering in de kerk, de overige twee derde waren voor het
weeshuis.
KERSTMARKT BIJ BLOEMENHUIS ALOYS
In Bloemenhuis Aloys staan ieder jaar meerdere gasten met een eigen stalletje. Ook Annie en
Jacqueline stonden er en verkochten kerstkaarten, kerstdecoratie en de bekende jams en
spullen uit Sierra Leone.
KERSTMARKT ODILIËNBERG
Annie stond ook nog op de Kerstmarkt bij het verzorgingshuis in
Odiliënberg.
BELASTINGDIENST
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris.
Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via
een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.
Velen van u steunen ons met een vast bedrag per maand of per jaar. Als u dat wil vastleggen
dan kunt u deze gift dus aftrekken. Ook als u niet boven de zogenaamde drempelwaarde
uitkomt.
Er zijn 2 soorten giften: gewone giften en periodieke giften. De gewone giften liggen niet vast
in een verklaring en die mag u dus alleen aftrekken als uw totale giften aan goede doelen in
een jaar boven de drempelwaarde komen. Periodieke giften die u vastlegt mag u dus wel
aftrekken. Of het nu om 10 euro per maand gaat of 50 euro. Het bedrag maakt niet uit.
Op de website van de belastingdienst staat alle informatie. Wij kunnen u ook verder helpen.
Het invullen van het formulier kost maar een paar minuten.
OUDE MOBIELTJES
Oude mobieltjes kunnen worden ingeleverd bij Annie Arts. Haar adres staat hierboven.
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GIFTEN BIJ SPECIALE GELEGENHEDEN
Er zijn mensen die bij hun huwelijksjubileum, bij een verjaardag of zelfs bij een uitvaart i.p.v.
bloemen of cadeaus het geld overmaken aan de stichting. Misschien brengt dit ook anderen op
het idee om langs deze weg ons werk te steunen.
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.COM
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. In 2016 bracht dit bijna
200 euro op.
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 in 2014 en 2015 zijn de scholen in het voorjaar van 2015 gesloten
gebleven. Daardoor waren de uitgaven aan schoolgelden in 2015 lager dan in een gewoon jaar.
In 2016 is de achterstand ingehaald door extra maanden onderwijs. Daardoor waren in 2016
de uitgaven aan schoolgeld en middelen hoger dan in normale jaren.
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
2015
2016

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
30.682,65
25.533,86

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
31.065,91
32.387,08

Toelichting

Aanschaf busje
Aanschaf zonne-energie installatie

Bouw kippenstallen, aanschaf en voer kippen
Vastenaktie project rijstdorser en Ebola giften
Aanschaf rijstdorser
Aanschaf nieuwe kippen, extra schoolgeld

In het voorbije jaar waren er ook weer veel onbekenden van wie wij een bijdrage mochten
ontvangen. Omdat op de bankafschriften nooit adressen van afzenders worden vermeld lukt
het ons 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 of verwijs hen naar onze
website.
Namens het stichtingsbestuur: Bedankt!
Mark Arts (voorzitter), Annie Arts (penningmeester) en Hans Meeuws (secretaris)
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Inkomsten en uitgaven 2016
Inkomsten:

Uitgaven:

Maanddonateurs
Jaardonateurs/giften
Kerstveiling
Vierdaagse 2015
Collecte Jonge Kerk
Markt jonge kerk
Waterdag Edam
Giften i.v.m. feesten
Stichting Knopen lopen
Gift boekenbeurs
Actie oude mobiele telefoons
BookDifferent
Begrafenis
Verkoop jam Riek
Gratis winkelen
Verkoop markten
Stap 'ns op
Kerstcollecte kerkdeur Horn
Kerstmarkt/kerstgave
Kaarten/corsages Jaqueline Vesters
Rente

3525,00
11072,06
2.384,00
1.600,00
700,25
267,30
459,30
400,00
125,00
500,00
199,75
197,97
135,00
1.400,00
330,19
586,65
400,00
575,83
286,70
289,00
99,86

Saldo per 31-12-2016

6.853,22

Voeding, kleding, medicijnen en
salarissen
Onderwijs, boeken, uniformen
Aanschaf nieuwe kippen en voer
n.a.v. ebola-uitbraak en
opknappen stallen
Reparatie ovengebouw
Onkosten buitenmarkt
Onkosten Rabobank
Onkosten Western Union

14.000,00
10.880,00
6.479,00
761,00
25,00
217,18
24,90

(verschil tussen inkomsten en uitgaven)

Saldo
Lopende rekening
Rabo doelreserveren
(spaarrekening)
In Kas
Totaal saldo

32.387,08

32.387,08

1-1-2016

31-12-2016

53,51
25877,90

39,96
19127,76

180,72

91,19

26112,13

19258,91

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:

Kijk op Facebook voor informatie over onze projecten, activiteiten, nieuws uit het weeshuis en
informatie over Sierra Leone. U hoeft zelf geen Facebook account te hebben om alles te zien!

facebook.com/helpsierraleone
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