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JAARVERSLAG 2018
“Het is belangrijk te delen, al ben je nog zo arm”.
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Beste mensen,
HARTELIJK DANK AAN ALLE GULLE GEVERS, 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.
2018 was een belangrijk jaar met enkel grote gebeurtenissen. Bij de lokale verkiezingen was
Emily (de manager van het weeshuis) burgemeesterskandidaat voor 1 van de partijen. Ze werd
niet gekozen maar haar partij vroeg haar wel om staatsecretaris van Onderwijs te worden. Ze
heeft die baan geaccepteerd en zet zich nu met evenveel passie in voor het onderwijs in heel
Sierra Leone. De afgelopen jaren heeft ze Gabriëlla voorbereid om haar ooit op te volgen. Dat
was erg belangrijk omdat zo de continuïteit van het weeshuis gegarandeerd kan worden. Op dit
moment is Gabriëlla verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het weeshuis. Zij is
lerares en opgegroeid in het weeshuis. Natuurlijk komt Emily regelmatig langs om te bekijken
hoe het gaat en stuurt ze vanaf de zijlijn zaken bij. Emily woont en werkt in Freetown. In
plaats van te kiezen voor een appartement of huis van de overheid koos ze er voor om in het
huis te gaan wonen waar haar dochter en enkele andere kinderen van het weeshuis, die in
Freetown studeren, wonen. Deze kinderen vinden het erg fijn om weer dicht bij Emily te zijn…
In 2018 liepen de kosten voor basisonderwijs verder terug omdat de school achter het
weeshuis nu extra lokalen heeft, waardoor er meer oudere kinderen van het weeshuis naar toe
kunnen gaan. Zo hoeft er geen lesgeld betaald te worden. De kosten voor hoger onderwijs
liepen op omdat twee meisjes zijn toegelaten tot de universiteit. Een geweldig resultaat voor
deze twee meisjes maar ook voor het weeshuis als geheel.
Het laat zien dat je iets kunt bereiken als je er voor gaat.
We kregen in 2018 enkele grote extra giften binnen,
waardoor we enkele grote zaken konden oppakken. Zoals de
bouw van de washokken en WC’s, de vernieuwing van de
omheining, het verharden van een deel van de binnenplaats
en nieuwe lokalen bij de school. De bouwprojecten zijn
allemaal zoveel mogelijk uitgevoerd door de oudere
jongens, enkele vakmensen, de hele buurt hielp mee. Op
onze Facebookpagina staat bijvoorbeeld een video over het
bouwen van de school.
INFORMATIEMIDDAGEN
In februari en maart 2018 hebben we twee informatiemiddagen gehouden. Annie en Mark
vertelden over hun ervaringen tijdens het bezoek aan Sierra Leone van eind 2017. Vooral de
middag in Horn werd drukbezocht. Tijdens die dagen lieten we ook zien dat de WC’s en
washokken aan vernieuwing toe waren. Inmiddels zijn die keurig vernieuwd. Op Facebook en
de website staat daar ook een filmpje over.

1

Stichting Henk Arts – HelpSierraLeone.com
HET BURGER EN NIEUWE WEESHUIS
Soms krijg je post of e-mail waarvan je denkt: “Is dit echt waar?” In september vonden we
een brief op de deurmat waarin een gift van € 6000 van een Stichting uit Arnhem werd
aangekondigd. Het bleek echt waar te zijn… Via-via had men van onze stichting gehoord en
men had informatie bekeken op de website en besloot om een gift te doen. Geweldig!
STAP ’NS OP
Ook in 2018 werd er weer gefietst voor het goede doel. Dit werd weer georganiseerd door
“Stap ’ns Op”. Stichting Henk Arts behoorde weer tot de drie goede doelen waarvoor deze zeer
leuke activiteit georganiseerd wordt. Ook in 2019 jaar wordt er weer gefietst. Wie deze tocht
nog niet kent zou eens mee moeten fietsen op zondag 19 mei. Elk jaar wordt er een prachtige
route uitgezet door de mooiste plekken in het Leudal.
TONNEN VERSTUURD
In de zomer hebben we weer 3 tonnen gevuld met o.a. kleding, schoenen, lakens en
toiletartikelen zoals tandpasta. Van een sportwinkel uit Roermond kregen we kleding en
voetballen. Ook verstuurden we weer houten speelgoed (blokken bijvoorbeeld). Ook dit jaar
gaan we weer enkele tonnen versturen. Als u nog producten heeft die in een goede staat
verkeren (zoals schoenen, slippers, (sport)kleding of houten speelgoed), dan zijn die van harte
welkom. Vanzelfsprekend worden de meeste producten lokaal in Sierra Leone ingekocht, maar
we gebruiken het transport met de tonnen ook om spullen te versturen die lokaal niet, of niet
goedkoop te krijgen zijn. Denk daarbij aan onderdelen voor laptops, speciale boeken,
gereedschap, een volleybalnet, etc. We vullen de tonnen dan aan met kleding en lakens. De
tonnen worden in Port Loko
verder gebruikt om water in te
bewaren.
KERMISMARKT
Op 26 augustus was er weer de
jaarlijkse markt in Horn. Voor
ons is deze markt niet zozeer
een kans om heel veel te
verkopen, maar wel om de
inwoners van Horn weer eens
te laten zien wat we allemaal
doen. Dit jaar was de markt
goedbezocht en hebben we
veel mensen kunnen spreken.
WATERDAG EDAM
Deze jaarlijkse feestelijke markt in Edam trok ook dit jaar weer veel bezoekers. Liesbeth en
Jannie hebben weer volop tosti’s gemaakt en ook volop jam verkocht. Bedankt dames!
KELLY POULS UIT BELGIË BEZOEKT HET WEESHUIS.
Kelly verbleef 4 weken in het weeshuis en heeft voor u een verslagje geschreven van haar
ervaringen. Ze bezocht het weeshuis op eigen gelegenheid en eigen kosten.
“In november 2018 heb ik het St. Martin’s Weeshuis in Port Loko bezocht. Ondanks het feit dat
deze weeskinderen in armoede leven, hebben ze het goed dankzij de steun van Stichting Henk
Arts. De kinderen hebben eten, drinken, kleding, kunnen naar school gaan en hebben een
veilige thuis. Deze basisbehoeften zijn noodzakelijk maar voor hun echt niet vanzelfsprekend.
De dankbaarheid van deze kinderen is enorm groot omdat ze beseffen dat ze geluk hebben. Ze
doen hun best op school en steunen elkaar door dik en dun. Ook hebben ze dagelijks hun eigen
taakjes in het weeshuis zoals schoonmaken, wassen, strijken, helpen koken, bladeren
opruimen, tonnen vullen met water… Jongen of meisje, maakt niet uit, iedereen helpt mee.
Er is ondertussen al heel wat verwezenlijkt dankzij donaties van lieve mensen via Stichting
Henk Arts maar tegelijkertijd blijven de uitdagingen stromen. Enkele voorbeelden hiervan:
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Terwijl ik daar was, zaten de kinderen in de
examenperiode. Ze studeerden ijverig op de grond
naast elkaar. Hoe ongemakkelijk en onpraktisch is dat,
niet waar? Er is echt wel nood aan banken en stoelen.
Het weeshuis is voorzien van zonne-energie en dat is
super. Maar tijdens de examenperiode van de kinderen
viel de elektriciteit ’s avonds uit omdat er die dag
onvoldoende zon scheen. Kan je je voorstellen hoe je
moet studeren in het donker zonder zaklamp? (de
meeste kinderen hebben geen zaklamp)
Schoenen van de kinderen, nog een uitdaging! Ofwel
zijn de schoenen te klein ofwel enorm versleten. Zelf
heb ik aan de kinderen gevraagd waar ze behoefte aan
hebben. Hun eerste antwoord was niet speelgoed of
snoep maar schoenen.
…en ga zo maar door.

Oprecht ben ik blij dat ik Stichting Henk Arts heb leren kennen en ook met eigen ogen heb
kunnen zien wat een gigantisch verschil deze Stichting maakt in het leven van de kinderen in
het St. Martin’s Weeshuis in Port Loko. Donaties, klein of groot, alles is welkom en komt goed
terecht. Wat je hiervoor terugkrijgt is die pure, onbetaalbare blik van grote dankbaarheid en
blijdschap van deze weeskinderen.”
Als bestuur zijn we natuurlijk blij om te horen wat voor impact ons werk heeft op het leven van
deze kinderen. Zelf zien we dat ook als we er zijn, maar een blik van een buitenstaander is
goed als bevestiging. In 2019 willen we daarom extra aandacht geven aan de inrichting van
het weeshuis (tafels en stoelen) en schoenen voor de kinderen. Enkele jaren geleden hebben
we ook al eens tafeltjes en stoeltjes laten maken. Deze worden momenteel voor een deel
gebruikt in de school en deels zijn ze simpelweg versleten. Ook willen we dit jaar weer rustig
het kippenproject opstarten met een klein aantal kippen.
KERSTMIS
Op uitnodiging van Bloemenhuis Aloys mochten we ons daar dit
jaar weer presenteren tijdens de kerstmarkt. Annie en Elke
stonden er en verkochten kerstkaarten, kerstdecoratie, de
bekende jams en spullen uit Sierra
Leone. Er was veel belangstelling voor de
foto’s en er werd goed verkocht. Aloys
en Loes: bedankt voor de fijne
samenwerking!
Als actie op Facebook vroegen we deze
kerstperiode om hulp bij de aanschaf van nieuwe matrassen. Via Kelly
hoorden we dat er vele aan vervanging toe waren. Binnen een paar
dagen was het geld binnen om 10 mastrassen te kopen in Freetown
en deze te laten vervoeren naar Port Loko.
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, twee derde waren voor het weeshuis. Dank hiervoor aan de kerk en
alle gulle gevers. Achter in de kerk konden de kerkbezoekers nieuwe foto’s bekijken van het
weeshuis, hoe het eraan toe gaat en wat er met het geld gedaan wordt.
KOFFERBAKMARKT
U kunt ons regelmatig vinden op de kofferbakmarkt in Heythuysen en Kronenberg-Sevenum.
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JAMPROJECT: 10 JAAR!
Riek maakt al 10 jaar jam voor de stichting. De eerste 5 jaar samen met Piet die vooral voor
het fruit zorgde door de eigen kiwi’s te plukken en heel veel blauwe bessen in de Mariapeel.
Ook pulkte hij veel vlierbessen en ander fruit dat in de natuur te vinden was. Ook waren er
steeds meer mensen die ons fruit brachten of uitnodigden om het te komen plukken. De
laatste jaren krijgen we ook blauwe bessen van Blauwebessenland uit Horst-America en
aardbeien van familie Lipzig uit Sevenum. Heel veel mensen helpen mee: door potjes te
sparen, stof voor de hoedjes te doneren, etiketten te maken of te verkopen. Wist u dat je uit
een oud overhemd prima hoedjes voor de jampotjes kunt
knippen? Naast de vaste verkooppunten zoals bij Ruud en
Sylvia Vermeulen in Horn en de familie Kersten in
Kronenberg, wordt de jam ook op speciale markten goed
verkocht en natuurlijk bedanken we ook alle kopers van
harte, door uw aankopen heeft deze jam actie in 10 jaar
nu het ongelofelijke bedrag van 16.606 euro opgebracht!
Het begon allemaal met de kiwi-jam die Piet en Riek
maakten. Na de eerst 5 jaar met Piet helpt Annie nu ook
regelmatig bij het maken van de jam. Geweldig!
SCHOOL ACHTER HET WEESHUIS
De afgelopen jaren hebben Emily en enkele buurtbewoners een basisschool gebouwd achter
het weeshuis. Dit jaar zijn daar door een speciale gift weer 4 lokalen aan toegevoegd. Dat
leverde aan de ene kant enkele banen op voor docenten en aan de andere kant zal het op
lange termijn veel lesgeld besparen. In 2018 gaan er 14 kinderen naar het voortgezet
onderwijs. Daarvan kan nu ongeveer de helft naar de eigen school.
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 of een bedrag per jaar. 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 SMARTPHONES
Oude smartphones kunnen worden ingeleverd bij Annie Arts. Haar adres staat hierboven.
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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…
In 2018 hebben we enkele speciale grote donaties gekregen. Daarvan konden we belangrijke
projecten financieren zoals de uitbreiding van het schoolgebouw, het vernieuwen van de
omheining en het toiletgebouw. Als u mogelijkheden ziet voor speciale acties of bijdrages van
uw school, werkgever, vereniging, laat het ons dan a.u.b. weten. We komen graag een
presentatie geven! Om u een totaalbeeld te geven van de omvang van de stichting hebben we
de inkomsten en uitgaven per jaar samengevat. Daarnaast zijn er ook mensen en bedrijven die
ons geholpen hebben met gaven in natura, zoals fruit voor het jamproject, spullen om mee te
nemen, etc.
Jaar
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

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
22.286,72
41.142,39

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
25.231,15
31.159,30

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
De eigen school bespaart schoolgeld
De bouw van de extra lokalen bij de school, de omheining
en het toiletgebouw brachten extra kosten met zich mee.
Ook de kosten aan schoolgeld gingen omhoog doordat er 2
meisjes zijn toegelaten tot de universiteit.
10 nieuwe matrassen aangeschaft

Het weeshuis heeft ook veel eigen inkomsten. Een paar voorbeelden: opladen van telefoons,
verkoop van broodjes worst tijdens lunchpauzes bij scholen, een winkeltje, catering opdrachten
voor ziekenhuis en overheid, etc. Eind 2017 hebben we het vaste bedrag voor het eerste
kwartaal van 2018 al overgemaakt. Dit betreft de kosten voor voeding, kleiding en salarissen.
In 2019 hebben we dat bedrag pas de eerste dagen van 2019 overgemaakt. Daardoor zit er
ruim 3000 verschil in de uitgaven op die post als je dat vergelijkt met vorig jaar.
In 2019 willen we de muur bij de waterput vernieuwen, op kleine schaal weer kippen
aanschaffen, extra aandacht geven aan kleding en schoenen en tafels en stoelen kopen.
Namens het stichtingsbestuur: Bedankt!
Mark Arts (voorzitter), Annie Arts (penningmeester) en Hans Meeuws (secretaris)
NB. i.v.m. privacy wetgeving beschikken wij niet automatisch over de gegevens van nieuwe
donateurs. Banken mogen deze gegevens niet verstekken. Om donateurs te kunnen bedanken
en een jaarverslag te kunnen sturen ontvangen wij graag hun contactgegevens.
Mocht u dit verslag niet meer per post willen ontvangen dan horen wij dit graag.
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 vragen om het over te maken aan de stichting. Anderen
bedenken een activiteit waarbij ze sponsors zoeken om een bedrag bij elkaar te krijgen. Altijd
blijken er weer vindingrijke mensen te zijn die aan geld weten te komen voor een goed doel.
Steeds weer blijkt er geld beschikbaar te zijn. Misschien dat dit anderen prikkelt om ook eens
iets te bedenken om aan geld te komen waarmee ze ons werk kunnen steunen.
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Inkomsten en uitgaven 2018
Inkomsten:

Uitgaven:

Maanddonateurs
Jaardonateurs/giften
Gift Vastenactie
Giften i.v.m. begrafenissen / 40jarig huwelijk
Waterdag Edam
Stichting Knopen lopen
Gift Wereldwinkel
Speciale gift vernieuwing WC’s
Verkoop oude ingeleverde
smartphones
Matrassen Actie Facebook
Verkoop jam Riek
Stg Het Burger en Nieuwe weeshuis
Verkoop markten
Stap 'ns op
Kerstcollecte kerkdeur Horn
Kerstgaven
Kaarten/corsages Jaqueline Vesters
Rente

3855,00
21.648,23
70,00
1375,80

Voeding, kleding, medicijnen en
Salarissen (de eerste 3
maanden waren eind 2017
betaald)

9550,00

220,00
125,00
2320,00
285,00
172,30

Onderwijs, boeken, uniformen
Kosten voor verzenden van
tonnen met spullen
Bouw leslokalen
Bouwkosten washok, muur,
opknappen jongenshuis
Matrassen
Drukwerk
Extra bijdrage december
(kleding en voeding) en bruiloft
Kosten Rabobank
Kosten Western Union

11.822,90
480,00

600,00
1.600,50
6000,00
848,74
420,00
602,00
685,11
212,50
2,21

4000,00
3000,00
750,00
16,90
1264,00
243,75
31,75

Saldo per 31-12-2018

9983,09

(verschil tussen inkomsten en uitgaven)

41.142,39

41.142,39

Saldo

1-1-2018

31-12-2018

Lopende rekening
Rabo doelreserveren
(spaarrekening)
In Kas

12,38
16.224,29

36,40
26.200,50

77,81

60,67

16.314,48

26.287,57

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:

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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