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JAARVERSLAG 2011

“Het is belangrijk te delen, al ben je nog zo arm”.

In dit jaarverslag willen we u laten zien hoe het in het afgelopen jaar in het weeshuis in Port
Loko, Sierra Leone, gegaan is. U krijgt een overzicht van wat er is gebeurd en ondernomen en
ook van de financiële stand van zaken.

Aan het begin van dit verslag wil de stichting alle sponsoren en donateurs hartelijk danken
voor hun financiële steun. Dankzij hun bijdrage is het voor het weeshuis mogelijk geweest om
38 kinderen een jaar lang te huisvesten en te voeden, te kleden en onderwijs te laten volgen.
Hiervoor zegt de Stichting hen ook namens het weeshuis: HARTELIJK DANK.

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 gebruikt maar ook door de mensen uit de buurt. Zo wordt bijvoorbeeld de
waterput ook gebruikt door tientallen gezinnen uit de buurt en in de droge tijd zelfs door
honderden gezinnen. Sinds 2010 heeft het weeshuis de beschikking over een eigen zonne-
energie voorziening. Ook daarvan kunnen buitenstaanders meeprofiteren. Om hier meer over
te weten te komen kunt terecht op onze website: www.helpsierraleone.com en op Facebook.

BRIEF VAN EMILY

Hier volgt een brief van Emily, de directrice van het weeshuis.
Zij stuurde die in maart 2011 en richtte die aan de sponsors.
Vertaald en samengevat is deze brief als volgt:

Beste Sponsors,
Gegroet namens alle kinderen. Het is niet gemakkelijk geweest de afgelopen tijd. Het busje
heeft nog steeds technische problemen. We moeten veel moeite doen om de juiste onderdelen
te vinden. Daarbij had ik de afgelopen maanden ook weer Malaria.

Maar er is ook goed nieuws. De dame van het Peace Corps, die
bij de school werkt, - jullie (Anny en Mark) hebben haar ontmoet
- geeft de kinderen nu computerles. Ze leren snel. Bedankt!
Twee meisjes (een van 1 jaar en een van 8 maanden) werden
afgelopen zaterdag naar ons toegebracht door medewerkers van
de gevangenis van Port Loko. Hun moeders zitten daar vast op
verdenking van moord. Zij zitten in voorarrest terwijl hun
rechtszaak loopt. De meisjes sliepen bij hun moeder in de cel.
Dat is een schending van het verdrag van de rechten van het

kind. Het ministerie van sociale zaken nam contact met me op en vroeg of we per direct voor
deze kinderen wilden zorgen. Nu, er was geen andere keus dan deze kinderen op te nemen en
te verzorgen. Excuus dat we niet vooraf iets hebben laten weten. Het ging allemaal erg snel.

INFORMATIEMIDDAGEN

Op 13 en 20 februari 2011 organiseerden we bijeenkomsten in Horn en in Kronenberg.
Ongeveer 75 personen woonden de sessies bij. We gaven onder andere een verslag van de reis
van Anny en Mark naar Sierra Leone in november 2010. Met veel foto’s en korte filmpjes
schetsten we een beeld van het leven in Sierra Leone, en van het weeshuis in het bijzonder.
Daarbij was er speciale aandacht voor de veranderingen sinds ons vorige bezoek in 2007. De
presentatie staat op de website.

http://www.helpsierraleone.com/
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DE JAMVERKOOP LOOPT NOG STEEDS ALS EEN TREIN

Piet en Riek v.d. Beuken uit Kronenberg hebben ook dit jaar al honderden potjes jam gemaakt.
Dit leverde in 2011 maar liefst 1750 euro op! Ze verkopen o.a. jam van rode bessen, 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 en bij Piet en Riek thuis in Kronenberg en bij Anny

Arts in Horn. Wij willen Riek, Piet, de mensen van de
verkoopadressen en ook Sjoerd en Wil extra bedanken voor
hun geweldige inzet. Ook dank aan iedereen die spontaan
fruit en sap aangeboden heeft of stof voor de hoedjes van
de potjes of verpakkingen.

DE TAALBRUG IN EINDHOVEN

De school voor slechthorenden De Taalbrug in Eindhoven
deed een donatie die (toevallig) ongeveer overeenkwam
met het bedrag dat nodig was voor de voorzieningen voor
een slechthorend weeshuismeisje: 616,56 euro.

JONGE KERK ROERMOND

De Jonge Kerk Roermond omarmd vanaf dit jaar ons project. Op oudejaarsavond 2011 werd er
tijdens een oecumenische dienst een collecte gehouden ten bate van de stichting, deze bracht
270 euro op. Dit jaar organiseert de Jonge Kerk in juni nog een speciale viering ten behoeve
van onze stichting.

BOUWWERKZAAMHEDEN

Een activiteit van het weeshuis die dit jaar nogal de aandacht trekt is het verhogen van de
muur ter bescherming van de zonnepanelen. Dicht in de buurt staat namelijk een mangoboom
waar de vruchten met een katapult uitgeschoten worden. Het neervallen van de stenen
waarmee geschoten wordt kan schade veroorzaken aan de zonnepanelen. En verder maakt
deze muur het mogelijk om het busje ’s nachts binnen het afgesloten terrein van het weeshuis
te stallen. Tot nu toe moest de chauffeur om diefstal te voorkomen ’s nachts in het busje
slapen. Daarnaast is er de bouw van een groot kippenhok. De bouw is mogelijk gemaakt door
het geld dat Basisschool aan de Roer met het organiseren van een Paasmarkt bij elkaar wist te
krijgen: 2.460.00 euro!

BEDANK NAMENS EMILY

In december stuurde Emily een brief om iedereen die de stichting steunt te bedanken. Deze
staat op de website. Een citaat uit de brief: “Beste Sponsors, Namens de kinderen en de
medewerkers wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor alles wat jullie voor deze
weeskinderen doen. Jullie waardevolle steun heeft niet alleen hun levens verbeterd maar ook
de gemeenschap en de buurt in Port Loko. De zonne-energie heeft van het weeshuis een kleine
hemelse plaats gemaakt. Niet donker meer. De kinderen van het weeshuis en de hele
gemeenschap hebben heel veel te danken aan dit licht. Het
afgelopen schooljaar hebben veel kinderen veel betere cijfers
gehaald voor proefwerken van school en de officiële
examens. Twee kinderen van het weeshuis waren het beste
van hun klas, een paar waren tweede en de anderen
scoorden ook goed. Niemand is gezakt of blijven zitten. De
directeuren van de drie scholen voor voortgezet onderwijs in
Port Loko willen jullie ook bedanken voor jullie zeer
waardevolle inzet en het zorgen voor licht zodat de kinderen
huiswerk kunnen maken en slagen voor hun examens. Wat
een enorme impact heeft dit op de mensen in Port Loko”.

CAROLINE KELDERMAN

Op dit moment is Caroline Kelderman, 47 jaar uit Wolfheze voor zeven weken in het weeshuis
om Emily te helpen. Op 28 februari komt ze weer terug. Haar verhalen en foto’s zullen we op
de website plaatsen. Houd daarom de website en de Facebook pagina goed in de gaten de
komende tijd.
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IN HET KORT…
 Met Kerstmis werd in Horn weer de jaarlijkse Kerkdeurcollecte gehouden. Dit jaar

bracht dat 582,56 euro op.
 Ook maakte de organisatie van Stap ‘ns op geen weer een bedrag over op onze

rekening: 600 euro!
 De deelname aan de Lentemarkt was dit jaar ook weer lucratief. De opbrengst van de

verkochte spullen plus nog wat verkopen na afloop thuis bedroeg Euro 507,30.

EIGEN INKOMSTEN

Om een idee te geven van wat het weeshuis met eigen
middelen kan verdienen, is misschien het volgende
voorbeeld illustratief. Met het opladen van een mobieltje
wordt 500 Leons verdiend, dat is 10 cent. Ook wordt er
zelf gemaakt gemberbier verkocht. Dat bestaat uit water
met gember, suiker en kruiden (geen alcohol). Voor 100
Leons krijg je dat “bier” in een klein, gekoeld plastic
zakje van ongeveer een kwart liter. Dat is dus voor 2
cent. Ook worden voor 2 cent iets grotere zakjes met
water verkocht.
Om meer inkomsten te kunnen genereren is er in 2011
een extra zonnepaneel bijgeplaatst, met een nieuwe
thermostaat functioneert de koelkast nu als diepvries. Hierdoor kan water sneller gekoeld
worden. Toen een van de onderdelen van de installatie na blikseminslag defect raakte kon de
reparatie betaald worden van het gespaarde geld.

SPAARSYSTEEM BASISSCHOOL DE KROEVERT

Basisschool De Kroevert in Kronenberg heeft een eigen spaarsysteem bedacht. Al enkele jaren
nemen de leerlingen iedere dinsdagmiddag 5
cent mee naar school voor een goed doel. In
2011 kwam het gespaarde geld ten goede aan
onze stichting. Fantastisch. Van het geld dat
de kerstmarkt in 2010 opbracht zijn veel
stoelen en tafels gekocht. Ook dit jaar
verzorgde Mark Arts weer lezingen voor alle
groepen van de basisschool die speciaal
afgestemd waren op de leeftijd van de
kinderen.

PAASMARKT AAN DE ROER ROERMOND

14 april 2011 was het weer zover, de Paasmarkt van Basisschool Aan de Roer in
Roermond. De opbrengst werd bekend gemaakt op 9 juni: 2460 euro! Die
ochtend gaven Mark en Annie presentaties voor alle 370 kinderen van de school.
Verdeeld in 2 groepen luisterden de kinderen aandachtig naar de verhalen over
het leven in Sierra Leone en in het weeshuis.

TV PROGRAMMA’S
Op de website staan ook veel links naar TV programma’s die de afgelopen jaren
zijn uitgezonden. Bijvoorbeeld een rapportage van journalist Paul van Liempt
over de media in Sierra Leone en een Engelstalige rapportage over de illegale
houtkap.

WAT CIJFERS ZEGGEN…

Ook 2011 was een heel goed jaar voor de stichting. Niet alleen door de resultaten in Sierra

Leone maar ook financieel. Sinds 2010 heeft Port Loko weer twee banken. Daardoor waren de

kosten voor het versturen van geld veel lager dan in 2010. Vorig jaar nog 581 euro en in 2011

247 euro. De kosten voor Voeding en kleding, onderwijs, uniformen en salarissen zijn ongeveer

gelijk gebleven. Kosten voor bijvoorbeeld medicijnen voor de kinderen konden in 2011 betaald

worden uit de opbrengst van de verkoop en het opladen van de telefoons.
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Inkomsten en uitgaven 2011

Inkomsten: Uitgaven:

Maanddonateurs 2.430,00 Voeding en kleding 6.090,00
Jaardonateurs/giften 5.780,00 Onderwijs en uniformen 4.640,00
Speciale gelegenheden, waaronder: 4.508,00 Salarissen 1.670,00

60ste verjaardag Kippenhok 2.520,00
10, 40 en 50 jarig huwelijksfeest Muur 1.480,00
begrafenis Diversen, waaronder: 595,00
afscheid pensionering bij Philips extra zonnepaneel

Presentatiemiddagen Horn en
Kronenberg 284,38 thermostaat diepvries
Zitting stembureau 125,00 stekkerdoos opladen mobieltjes
Kennedymars 260,00 Onkosten Rabobank 153,64
Paasmarkt BS aan de Roer 2.460,00 Bank Port Loko 93,80
M.O.V. Haelen 250,00 Kamer van Koophandel 24,64
Lentemarkt Horn + thuisverkoop 507,30 Portokosten 53,20
Dames kegelclub 98,00
Stap 'ns op 600,00
Taalbrug De Horst Eindhoven 616,56
Verkoop jam Riek en Piet 1.750,00
Verkoop corsage en kaarten
Jacqueline 376,00
Giften per kas 610,20
i.p.v. kerstkaarten en kerstpakket 65,00

Kerst kerkdeurcollecte 582,56
Rente internet over 2011 284,24 Saldo per 31-12-2011 4.266,96

21.587,24 21.587,24

Saldo 1-1-2011 31-12-2011

Lopende rekening 19,89 66,33
Internet sparen 16.287,53 20.512,53
In Kas 28,55 23,04

Totaal saldo 16.335,97 20.601,90

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:


