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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 en
dit jaar weer met eigen ogen kunnen zien hoe goed het geld terecht komt. Als u de gezichtjes
vergelijkt op de foto van Henk met de kinderen
en de foto van dit jaar dan ziet u hopelijk een
enorm verschil. De kinderen zijn gezond, gaan
naar school en hebben een veilig thuis.
20 jaar geleden, in 1997 was Henk in Port Loko
om daar bedden naar het lokale ziekenhuis te
brengen. De bedden waren afkomstig uit het
ziekenhuis van Roermond. Op de markt raakte
hij in gesprek met een paar kinderen. Hij vroeg
ze waarom ze niet op school zaten. Het was
immers schooltijd. De kinderen antwoorden dat
ze in een weeshuis woonden en zelfs voor eten
nauwelijks genoeg geld hadden en dus zeker
niet genoeg geld om naar school te kunnen
gaan.
Henk ging mee naar het weeshuis en schrok van
de omstandigheden die hij daar aantrof. Ook hier
was de burgeroorlog niet ongemerkt voorbij
gegaan. Alles was verwoest op de muren na.
Als eerste kocht Henk zakken rijst voor het
weeshuis zodat de kinderen in ieder geval te eten
hadden. Langzaam maar zeker breidde hij in de
jaren daarna de hulp uit. Zo is het langzaam aan
verbeterd van overleven naar leven. Vandaag de
dag nog steunen we hetzelfde weeshuis met
dezelfde lokale leiding als toen. In 2017
bezochten Annie en Mark het weeshuis en
daarover willen we u graag heel veel vertellen en
laten zien. Daarom zijn er in 2018 twee
middagen waarop u kunt vragen wat u maar wil
en waarop wij graag van alles willen vertellen.
Zondag 18 februari De Beatrixzaal - Bergerweg 23 6085 AS in Horn
Zondag 11 maart De Torrekoel – Meerweg 11 5976 NS in Kronenberg.
De deuren gaan beide dagen open om 14.00u. We geven een presentatie van 14.30u. tot
15.45u. Voor en na de presentatie is er gelegenheid om foto’s te bekijken en natuurlijk om
van alles te vragen.
Komt u ook?
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EERST DE RIJSTMOLEN EN NU OOK EEN CASSAVEMOLEN
Twee jongens hebben in het seizoen nog steeds 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 brengt 50 cent op.
Van deze winst kochten ze een cassavemolen. En ook
dat levert weer extra inkomen op. Vrouwen uit de
omgeving maken de cassavewortels op het terrein van
het weeshuis schoon en hakken ze in stukken. Wassen
van de wortels doen ze met stukken van de
rijstzakken. Dat schuurt goed. Daarna gaan ze in de
molen waar ze fijngemalen uitkomen. Vervolgens gaat
alles in zakken met gewichten erop zodat het vocht
eruit kan. Op onze website staat een video van dit
hele proces. Wij vinden dit een heel mooi voorbeeld van een gemeenschap die met een beetje
hulp zich zelf verder ontwikkelt en doorinvesteert in de toekomst.
KIPPENPROJECT
Na de Ebolacrisis was het kippenproject weer opgestart. Ook het bedrijf in Freetown dat de
nieuwe kippen leverde moest opnieuw starten. Op een gegeven moment was het dan zover en
kwamen er tweehonderd kippen in het gerepareerde hok. Maar toen brak in veel West Afrikaanse landen de kippenziekte Coccidiosis uit. Binnen een week waren alle 200 kippen
dood. Dat was een groot verdriet en een grote financiële tegenvaller. Zo gauw als er weer
kippen te koop zijn beginnen ze met 50.
VOEDSELPRIJZEN EN DE WISSELKOERS
Begin 2016 kreeg je voor 1 euro nog zo’n 4500 Leones
(De munteenheid van Sierra Leone). Eind 2017 kreeg je
voor een euro ruim 9000 Leones. Doordat Sierra Leone
heel veel voedsel importeert (rijst, graan, etc.) lopen de
prijzen voor voeding op de markt (gerekend in Leones)
steeds verder op. Voor ons bleven de bedragen die we
per maand nodig hebben voor voedsel ongeveer gelijk,
omdat we dus meer Leones kregen voor iedere euro.
SCHOOL ACHTER HET WEESHUIS
Tijdens ons vorige bezoek aan het weeshuis in 2014 zagen we hoe kinderen les kregen in de
hal en onder het afdak van het weeshuis. Nu krijgen daar nog steeds de jongste kinderen uit
de buurt les. De afgelopen jaren hebben Emily en enkele buurtbewoners een basisschool
gebouwd achter het weeshuis. Daar hebben ook verschillende kinderen (nu volwassen) van het
weeshuis een baan als leraar. Ook het
hoofd van de school is in het weeshuis
opgegroeid. Omdat Emily de school mee
gebouwd heeft hoeven de kinderen van
het weeshuis geen lesgeld te betalen.
Op dit moment zitten er 25 kinderen
van het weeshuis op deze school. Men
wil graag naast de basisschool nog een
gebouw plaatsen voor voortgezet
onderwijs. Dat zal aan de ene kant
meer banen opleveren en aan de
andere kant op lange termijn veel
lesgeld besparen. In 2018 gaan er 14
kinderen naar het voortgezet onderwijs.
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Het basisschoolsysteem (de nummering van de klassen) lijkt het meest op de klassen van de
lagere school in Nederland vroeger: kleuterschool gevolgd door 6 klassen. Daarna is er in
Sierra Leone 2 x 3 jaar vervolgonderwijs.

Naast de kinderen van de basisschool (25) en het voortgezet onderwijs (14) wonen er nog 2
meisjes en 1 jongen in het weeshuis die wachten op hun eindexamenuitslag om naar
universiteit of HBO te mogen, 5 kinderen wachten op hun diploma van de lerarenopleiding om
als leraar aan de slag te mogen, en Sento loopt stage in een hotel in
Freetown. Mabinty is een meisje dat minder begaafd is en in het
weeshuis woont en volop mee kookt en werkt als er catering
opdrachten zijn. Gabriella werkt al jaren als lerares en is de
rechterhand van Emily.
Enkele van de oudere jongens wonen in het jongenshuis naast het
weeshuis en werken als leraar, timmerman, hoofdonderwijzer
Tijdens ons bezoek kwamen we nog verschillende voormalige
bewoners van het weeshuis tegen.
James kwam speciaal naar Port Loko om ons super trots zijn diploma
te laten zien. Hij is afgestudeerd aan de universiteit in Freetown. Hij
was een van de drie kinderen die Henk 20 jaar geleden tegenkwam op
de markt. Schitterend om te zien hoe hij zich ontwikkeld heeft.
JAMPROJECT
Mede door de inzet van de communiekantjes en hun ouders van Kronenberg en Evertsoord is
het jamproject dit jaar weer een groot succes geworden. De communiekantjes hadden dit jaar
het weeshuis als doel. Op woensdagmiddag kwamen de kinderen samen bij Riek in de garage.
Annie vertelde hoe de kinderen in het weeshuis leven en liet veel foto’s zien. Daarna maakte
Riek samen met de kinderen de jam. Toen het fruit op was kregen ze van een moeder nog 50
kg aardbeien en 50 kg blauwe bessen. Iedereen mocht jam mee naar huis nemen en proberen
zoveel mogelijk jam te verkopen. Na het jam maken speelden ze nog het landenspel van Sierra
Leone. Je moest daarbij 3 keer gooien met een steen. Kwam je steen bij het weeshuis terecht
dan kreeg je bijvoorbeeld 20 punten. Bij de hoofdstad Freetown 10 punten, enz. Ook mochten
ze muziek maken op Afrikaanse trommels. Ze gingen daarna enthousiast naar huis. De
opbrengst van de jamverkoop was 290 euro. Er waren ook nog enkele communiekantjes die
geld gekregen hadden en die dat spontaan afgaven. Dat werd ook nog eens een bedrag van
55,55 euro.
Gedurende het jaar zijn er ook weer honderden potjes jam gemaakt en verkocht en de
opbrengst was weer heel hoog. 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. Ook kregen we blauwe bessen en aardbeien van
kwekers uit America. Verder komen er afgezien van de suiker geen kosten bij. 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. Naast Riek bedanken we
iedereen die helpt met fruit, potjes, stof, etc. De bedragen ziet u terug op de laatste pagina.
KOFFERBAKMARKT
U kunt ons regelmatig vinden op de kofferbakmarkt in Heythuysen en Kronenberg-Sevenum.
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STAP ’NS OP
In 2017 werd er weer gefietst voor het goede doel. Dit werd weer georganiseerd door Stap ’ns
Op. Stichting Henk Arts behoorde weer 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 in 2018 eens mee moeten fietsen op zondag 27 mei. Elk jaar wordt er een
prachtige route uitgezet door de mooiste plekken in onze omgeving.
LAPTOPS GESCHONKEN DOOR A-Z BARBECUE & GOURMET PARTY SERVICE
A-Z heeft ons 2 gloednieuwe laptops met toebehoren en software
geschonken zodat de kinderen weer computerles kunnen krijgen en
betalende bezoekers van het computer cafe er op kunnen werken.
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. 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.
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, de bekende jams en spullen uit Sierra
Leone. Dit jaar viel de belangstelling tegen door de hevige sneeuw.
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 MOBIELTJES
Oude mobieltjes kunnen worden ingeleverd bij Annie Arts. Haar adres staat hierboven.
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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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. In 2017 hebben we
minder speciale inkomsten gehad uit schoolprojecten, bedrijven of kerken. We hopen dat in
2018 weer meer te kunnen doen. Als u mogelijkheden ziet bij uw school, werkgever,
vereniging, laat het ons dan aub 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

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

Uitgaven
Toelichting
3.601,92
8.567,03
16.629,97
Aanschaf busje
13.241,13
33.318,98
Aanschaf zonne-energie installatie
17.320,28
21.881,01
29.525,42
Bouw kippenstallen, aanschaf en voer kippen
31.057,28
Vastenaktie project rijstdorser en Ebola giften
31.065,91
Aanschaf rijstdorser
32.387,08
Aanschaf nieuwe kippen, extra schoolgeld
25.231,15 Door een staking van leraren die examens moesten nakijken
gingen enkele kinderen minder naar school.
Ze konden niet starten met de volgende school.
Verder is er nu een eigen school en dat bespaart schoolgeld

Het weeshuis heeft tegenwoordig ook veel eigen inkomsten. Een paar voorbeelden: opladen
van telefoons, bakken en verkopen van broodjes, verkoop van broodjes worst tijdens
lunchpauzes bij scholen, een winkeltje, catering opdrachten voor ziekenhuis en overheid, etc.
2018
In 2018 willen we de toiletgebouwen vervangen en de muur om het weeshuis herbouwen waar
dat nodig is. Ook het jongenshuis heeft onderhoud nodig. Daarnaast blijven we natuurlijk
zorgen voor voedsel, onderwijs, medicijnen, kleding, onderhoud, etc.

Namens het stichtingsbestuur: Bedankt!
Mark Arts (voorzitter), Annie Arts (penningmeester) en Hans Meeuws (secretaris)
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Inkomsten en uitgaven 2017
Inkomsten:

Uitgaven:

Maanddonateurs

3825,00

Jaardonateurs/giften
Vriendenclub
Giften i.v.m. verjaardag Peter en
Paul
Begrafenis
Stichting Knopen lopen
Gift Wereldwinkel
M.O.V. Horn en Haelen
Rabobank schenking goede doelen
WC Actie Facebook
Verkoop jam Riek
Collectebus bij foto's in de Kerk
Horn
Verkoop markten
Stap 'ns op
Kerstcollecte kerkdeur Horn
Kerstgaven
Kaarten/corsages Jaqueline Vesters
Rente
Saldo per 31-12-2017

10.649,50
70,52
1.325,00
50,00
125,00
750,00
500,00
50,00
75,00
2.147,60
40,15
526,67
656,00
531,15
660,60
259,00
45,53

Voeding, kleding, medicijnen
en Salarissen

15.315,00

Onderwijs, boeken, uniformen
Kosten voor verzenden van
tonnen met spullen
Onkosten Rabobank
Portokosten

5.850,00
780,00

Vooruitbetaling Voeding,
kleding, medicijnen en
Salarissen voor eerste kwartaal
2018

3.000,00

215,86
70,29

2.944,43

(verschil tussen inkomsten en uitgaven)

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

25.231,15

25.231,15

1-1-2017

31-12-2017

39,96
19127,76

12,38
16.224,29

91,19

77,81

19.258,91

16.314,48

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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