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Beste mensen, 
Allereerst willen we alle sponsors, donateurs en anderen die ons in het voorbije jaar hebben 

geholpen en gesteund bij ons werk voor het weeshuis, héél hartelijk bedanken! Dankzij deze 

mensen hebben we ook dit jaar ons werk in Sierra Leone kunnen voortzetten. In dit jaarverslag 

vertellen we u over wat we in Nederland gedaan hebben aan fondsenwerving en over onze 
activiteiten in Sierra Leone. Ook geven we gedetailleerd inzicht in alle inkomsten en uitgaven.  

 

2020 was natuurlijk wereldwijd het jaar van de corona crisis. Wereldwijd was de impact 

natuurlijk enorm. Gelukkig bleef Sierra Leone groot corona-leed bespaard in 2020. Vanaf het 

begin van de crisis t/m midden januari 2021 waren er in totaal maar 2970 officiële corona 
besmettingen en 77 doden1. Hoewel de echte cijfers waarschijnlijk wel iets hoger zullen liggen 

was het niet vergelijkbaar met de situatie in Nederland. Volgens de BBC waren er vijf redenen 

waarom het aantal doden in Afrika waarschijnlijk veel lager lag2:  

1. Snelle actie door Afrikaanse overheden. 
2. Gezichtsmaskers waren al snel verplicht. 

3. Een jonge bevolking en weinig/geen bejaardenhuizen. 

4. Het klimaat (vooral) rond de evenaar. 

5. Ervaringen van de Ebola crisis. Ondanks de slechte 
gezondheidzorg in het algemeen, heeft men wel ervaring 

met het indammen van uitbraken van besmettelijke 

ziektes. 

 

Dit merkten wij zelf al toen we eind februari 2020 aankwamen in Freetown. Voordat we het 
vliegtuig uitkwamen werd onze temperatuur al gemeten. We moesten onze handen ontsmetten 

voordat we de terminal in mochten, onze paspoorten werden nagekeken om te zien waar we 

gereisd hadden, we moesten een medische verklaring invullen en er werd nogmaals onze 

temperatuur gemeten. Dit was op carnavalszaterdag…  Al deze maatregelen waren er dus al 
voordat er in West-Europa serieus over nagedacht werd. 

 

Door de coronacrisis ging er in 2020 

veel niet door waardoor wij als 
stichting inkomsten misliepen: 

Fietstocht Stap ‘ns op, de Waterdag in 

Edam, markten, etc. Ook de collecte 

tijdens de vieringen met Kerst 
brachten veel minder op door het 

beperkte aantal bezoekers. 

Maar het was ook een jaar van mooie 

verhalen: Een kennis van Henk uit het 

ziekenhuis in Roermond had hem ooit 
beloofd dat hij een groot feest zou 

geven als hij zijn opleiding af zou 

ronden. Hij wilde dan geen cadeaus 

maar giften voor onze stichting. Dat 
was er tot nu toe nooit van gekomen 

en zou in 2020 plaats gaan vinden. 

                                                 
1 COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University 

2 https://www.bbc.com/news/world-africa-54418613  

https://www.bbc.com/news/world-africa-54418613
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Dat kon niet doorgaan en toch heeft hij een heel mooi bedrag overgemaakt in dit vreemde 

jaar. Een andere oud-collega van Henk die nog met hem in de Personeelsvereniging had 
gezeten deed ook een mooie gift. Tijdens de vredesweek mochten we spulletjes verkopen in de 

kerk van Horn. Daar waar de kerkdeur collecte tijdens Kerst dus veel minder opbracht, konden 

we als stichting toch nieuwe foto’s laten zien en een paar mensen op veilige afstand bijpraten 

over onze activiteiten en onze reis. Met Pasen mogen we extra collecteren dit jaar. 
 

ONS BEZOEK AAN SIERRA LEONE 

In 2020 hadden we eigenlijk weer een bijeenkomst willen organiseren om u van alles te 

vertellen over de situatie in Sierra Leone en onze ervaringen tijdens ons bezoek aan het 
weeshuis eind februari 2020. We hopen dat eind 2021 in te kunnen halen maar we durven nog 

geen datum te prikken. Als u graag op de hoogte wilt blijven over deze bijeenkomst stuurt u 

ons dan a.u.b. een e-mail, dan informeren we u zodra we een datum gekozen hebben. Voor 

Mira, Anmarie en Nicky was het hun eerste bezoek aan Sierra Leone. Annie en Mark zijn er 
sinds 2007 nu 5 keer geweest. Zoals de meesten van u wel bekend is, maken wij deze reizen 

op eigen kosten. Er wordt geen geld van de stichting voor gebruikt.  

 

Het was heel mooi om te zien hoe goed de kinderen van het weeshuis zich ontwikkelen. Ze 

doen het heel goed op school en er zijn nu zelfs al 6 kinderen die naar de universiteit gaan. 
Johnson en Foday studeren in Freetown. Johnson studeert bedrijfskunde en Foday doet 

Finance. Albert begint in 2021 met zijn studie gezondheidswetenschappen in Makeni en Ada 

doet verpleegkunde. Tijdens ons bezoek aan 

Sierra Leone bezochten we ook Sonita & 
Christiana. Zij studeren allebei 

Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit 

van Makeni. Zij vertelden ons hoe bevoorrecht ze 

zich voelen dat zij bij de start van ieder semester 
zeker zijn dat hun lesgeld en andere onkosten 

betaald zijn zodat zij zich volledig op hun studie 

kunnen richten, zonder zich af te vragen hoe ze 

aan geld moeten komen voor de komende tijd. Ze 

werken heel hard en weten heel goed dat dit hun 
kans is op een goede toekomst.  

 

In Sierra Leone staat de ontwikkeling niet stil. Omdat we om de 2 a 3 jaar het land bezoeken 

zien we toch dat er stappen vooruit gezet worden. Rond de Ebola crisis lag dat even stil, maar 
in andere jaren zie je de zaken vooruitgaan. Delen van de regio Port Loko hebben nu 

bijvoorbeeld stroom van de waterkrachtcentrale. Het is maar enkele uren per dag, en niet alle 

dagen, maar duidelijk vooruitgang. Het weeshuis werd in 2019 ook aangesloten op dat 

stroomnet zodat er op dagen met weinig zon (regentijd) overgestapt kan worden van de eigen 
zonne-energie naar het stroomnet. In de droge tijd is er minder vaak stroom van de 

waterkrachtcentrale, en dan heeft het weeshuis juist de eigen stroom van zonne-energie. Ook 

zijn er in Port Loko op allerlei plaatsen waterkranen geplaatst waardoor veel meer mensen 

toegang hebben tot schoner drinkwater dichter bij huis. De wegen tussen de verschillende 
dorpen en steden worden ook steeds beter.  

 

We hebben Anmarie (16) gevraagd om een stukje te schrijven over haar ervaringen zodat u 

een heel ander perspectief krijgt op wat er allemaal gebeurt en wat op haar het meeste indruk 

maakte: 
 

“Het eerste dat me opviel toen we uit het vliegtuig stapten was de hitte. De plakkerige hitte. 

Op de parkeerplaats van het vliegveld ontmoette we Emily, Albert, Victoria en de chauffeurs.  

Met Albert en Victoria heb ik het meest opgetrokken achteraf gezien. Na de ontmoeting, reden 
we met een verfrissende airco over strakke wegen, op weg naar het weeshuis. Ik probeerde te 

slapen op de achterbank, maar het lukte maar niet. Ik kon niet stoppen met naar buiten 

kijken. Tot mijn verbazing zag ik... niets. Het was compleet duister en het enige wat nog te 

zien was, waren de planten aan weerszijden van de weg, die ik nog nooit in het echt had 
gezien, en de auto’s voor ons.  
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Na een verrassend soepele rit, kwamen we aan bij het weeshuis. De realiteit tegemoet. We 

stapten weer terug de hitte in en zagen daar wat ik alleen nog op video’s en foto’s had gezien: 
de kinderen. Een welkom vol gezang en opwinding. Ik wist niet waar ik mijn ogen moest laten, 

een ervaring die ik nooit zal vergeten.  

 

De eerste ontmoeting was natuurlijk erg spannend. De kinderen waren in het begin erg 
verlegen, maar kropen steeds dichterbij op de stenen bankjes van de binnenplaats. Met een 

energie die ik eigenlijk niet had, danste ik mee met de kinderen op muziek naar hun keuze. 

Hierna werden we door Emily naar onze kamers gewezen, met veel decoraties en eigenlijk alles 

wat we nodig hadden was beschikbaar. Het opvallendst was het bed met muskietennet, waarin 
mijn zusje Nicky en ik voor een week in zouden slapen. Warm, maar toch comfortabel.  

Ik heb tijdens de reis ook een dagboek bijgehouden, waarin ik meerdere highlights en 

gedachten opschreef. Dit zijn een aantal van de hoogtepunten: 

 
“Port Loko is anders dan wat ik ooit heb 

gezien. Het weeshuis is anders dan wat ik 

ooit heb gezien. Er zit liefde in ieder 

scheurtje van het cement. In iedere 

kokosnoot geplukt en geschild. In de ogen 
van ieder kind, in hun handen, in iedere 

hoek van hun kamers. Liefde, eten en zorg. 

Dat is hoe ze kinderen weer tot leven 

brengen. Ze lieten een kind weer lopen met 
niets meer dan liefde, eten en zorg.” 

  

Een gedeelte van het ‘goedemorgen lied’ dat 

de kinderen op de peuterspeelzaal iedere 
ochtend zingen (kinderen van 2 tot 6): 

 

“I will not drive an ammo car  “Ik zal niet in een gepantserde auto rijden 

I will not shoot my neighbor  Ik zal niet schieten op mijn buren 

Because I am in a better place  Omdat ik op een betere plaats ben 
I am in school”     Ik zit op school” 

 

Twee vrouwen spraken me aan terwijl ik mijn nagels aan het knippen was. De een nam mijn 

arm en zij “Je huid is zo schoon, zo fris”. De ander was het met haar eens, maar voegde eraan 
toe “Maar je voeten zijn vuil”.  

Toen we Twister speelden met de kinderen van het weeshuis en hun vriendjes, wisten de 

kinderen uit het dorp het verschil tussen links en rechts niet. Dit liet mij het verschil nog 

sterker zien tussen de kinderen in het weeshuis vergeleken met de kinderen uit het dorp.  
Onderweg naar Makeni zat ik met Emily in de auto. We reden langs grote Cashew velden en 

opeens zag ik een enorm stuk zwart tussen het groen, ik vroeg Emily wat er gebeurd was. Ze 

legde uit dat wanneer mensen hun sigaretten weggooiden, zij nooit goed opletten waardoor er 

enorme branden ontstaan. Zeker nu het het droge seizoen was, was het gevaar van brand nog 
groter voor de Cashew boeren.  

Tijdens de rit naar Makeni zag ik vanuit mijn autoraampje ook veel borden en billboards. Ik 

schreef de meest opvallende op. 

 

“God houdt nog steeds van HIV+ mij, verlies je geloof niet!” 
“Handen af van onze meisjes! Een bericht van onze First Lady” 

“Kies de liefde! Condooms voorkomen ongewenste zwangerschappen en SOA’s!” 

“Nieuwe elektriciteitskabels! Ze vliegen niet in brand!” 

 
Een liedje gezongen door de kinderen uit het thuisdorp van Emily, Madika: 

 

“You are the future of our nation  “Jullie zijn de toekomst van ons land 

If you want to become president  Als je ooit president wil worden 
All you have to do is go to school!”  Hoef je je alleen maar naar school te gaan.” 
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Ik vond het erg moeilijk om de kinderen in het dorpje Madika te zien. Het was alsof het 

weeshuis de droomwereld werd en Madika de realiteit. Ik realiseerde me dat het ook zo was, 
zo zagen de meeste kinderen in de omgeving er waarschijnlijk uit. Blote voeten, gescheurde, 

bij elkaar geraapte kleren, en de grootste glimlach die ik ooit had gezien. Het enige wat ik kon 

denken was dat ik ze wilde helpen, mijn medelijden veranderde in een gevoel van onrecht. 

Daarna schuld. Mijn handen mochten dan wel wit zijn geweest, maar er lag geen eten in.  
 

Ik vroeg ook aan een paar kinderen om iets over zichzelf op te schrijven:  

 

Victoria – 11 jaar: “Mijn naam is Victoria. Ik woon in het St. Martin’s weeshuis. Ik ga naar de 
Johanna Kuyuentoven model Junior Secondary School. Als ik groot ben wil ik dokter worden 

want ik wil de levens van mijn volk redden en ik wil ook kinderen kunnen helpen die geen 

ouders hebben zoals ik.  De reden waarom ik ze wil helpen, is omdat Tante Emily mij hielp 

toen ik mijn ouders verloor, en ik was gezegend dat zij mij wilde helpen. Ze heeft me naar 
school gestuurd en jullie helpen ons, niet alleen mij, maar ons allemaal in het weeshuis. Mijn 

inspiratie is de familie Arts. Iedere keer dat ik jullie zie bewonder ik jullie en jullie offers om 

ons gelukkig te maken. Ik bedank jullie hartelijk omdat jullie zo veel van ons houden. Bedankt 

voor alles dat jullie voor ons gedaan hebben. Moge God jullie zegenen. Bedankt!” 

 
John van 10 was iets korter van stof toen ik hem vroeg om zichzelf te beschrijven: “Ik zit in de 

6e klas en als ik groot ben wil ik leraar worden. Bedankt.” 

 

Ik zat op een bankje voor het weeshuis toen ik een meisje 
de school uit zag lopen. Ze keek me met grote ogen aan 

en ik lachte naar haar. Ik vroeg of ze naast me kwam 

zitten, dat deed ze graag. Na een kort gesprekje kwam 

haar vriendin naar haar toe en fluisterde haar op een 
serieuze toon toe: “Stoor de witte toch niet!”. Ik lachte en 

zei dat ze me niet stoorde en nodigde haar vriendinnetje 

uit om naast me te zitten. Voordat ik het wist had ik een 

heel groepje schoolmeisjes om mij heen staan. De 

belangrijkste onderwerpen van discussie en 
nieuwsgierigheid? Mijn haar en natuurlijk mijn huid. De 

meisjes vroegen zich af waarom onze huidskleur zo 

anders was. Na mijn uitleg voegde ik toe dat mijn huid 

ook een beetje donkerder wordt door de zon. Hoewel hij daarna toch weer lichter wordt 
wanneer ik terug ga naar het “Noorden”. Het was even stil. Toen vroeg een klein meisje 

vooraan in de groep “Als ik naar het Noorden ga, wordt mijn huid dan ook wit?”.  

Tijdens het spelen zei ik tegen een van de meisjes uit het weeshuis dat ik haar vlechtjes er 

heel mooi uit vond zien. Ik vroeg aan haar wie het gevlochten had. “Mijn zus”, antwoordde ze. 
Ze vroeg wie mijn haar vlocht “Jouw ouders?”. Ik antwoordde dat ik dat meestal zelf doe, maar 

dat ik soms ook het haar van mijn zusje vlecht. Ze dacht even na “Mijn ouders zijn dood” sprak 

ze met een zwakke glimlach, en keek me aan. “Dat weet ik”, zei ik “en nu heb je een hele 

nieuwe familie.” Deze keer lachte ze echt. We gaven elkaar een knuffel en ze speelde verder 
met de andere kinderen. 

 

ONDERWIJS 

Sheku had dit jaar de allerbeste examenresultaten van de 

provincie Port Loko in 2020. Het gaat om de examens aan het 
einde van junior secondary school. Het voortgezet onderwijs in 

Sierra Leone is onderverdeeld in 2 x 3 jaar. Aan het einde van de 

eerste 3 jaar doe je examen en later nog eens aan het einde van 

de 6 jaar. Sheku woont in het weeshuis omdat hij beide ouders 
verloor toen hij nog jong was. Zijn oma zorgde de eerste jaren 

nog voor hem, maar toen zij ook overleed kwam hij in het 

weeshuis wonen. Door uw hulp kunnen alle kinderen van het 

weeshuis naar school. Op de foto’s zie je hem tijdens de 
ceremonie en twee foto’s uit 2017 en 2020. 
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Sento heeft haar opleiding aan de nijverheidsschool afgerond. Tijdens ons 
bezoek in februari hebben we een naaimachine voor haar gekocht zodat ze 

haar eigen winkeltje kan starten. Nu al maakt ze bijna dagelijks een jurk 

voor klanten. Met bijpassend mondkapje van dezelfde stof. 

 
UITBREIDING VAN DE SCHOOL 

Bij de school van het weeshuis zijn 3 tijdelijke lokalen gebouwd zodat er 

nu genoeg lokalen zijn voor alle schooljaren. We zoeken nog enkele (grote) 

sponsors om in de toekomst echte lokalen te kunnen bouwen... 
 

      
 
KIPPEN 

De afgelopen 5 jaar hebben we twee keer eerder geïnvesteerd in het kippen project. Eerst de 

bouw van de kleine stal en de aanschaf van de kippen. Door de Ebola crisis was er geen 

aanvoer van kippenvoer. De kippen zijn toen opgegeten. Deels door de bewoners van het 

weeshuis maar ook werden er maaltijden mee bereid voor buitenlandse hulpverleners. Na de 
Ebola crisis werd de stal weer gevuld met kippen. Helaas werd heel West-Afrika in 2017 

getroffen door een zeer besmettelijke kippenziekte Coccidiosis. In 2019 zijn de stallen 

helemaal opgeknapt en uitgebreid. Op 21 januari 2020 kwamen de nieuwe kippen aan. Tijdens 

ons bezoek hebben we gezien en enkele weken later kwamen de eerste eieren. De vraag naar 
eieren in Port Loko lager is dan eerder verwacht en transport van en naar de hoofdstad was 

moeilijker door lock-downs in corona tijd. Ondanks dat heeft men nu eieren voor eigen 

consumptie en kan men van de verkoop van de rest ook het voer betalen. Als stichting zijn we 

aan de ene kant blij met dit resultaat, maar je moet ook durven aangeven wat er niet goed 
gaat. We hopen dat het kippen initiatief zich op lange termijn zelf kan financieren maar we 

weten niet zeker of dat gaat lukken. Winstgevend zal het wel niet worden, we hopen op 

kostendekkend.   

 
ONDERHOUD EN REPARATIES 

In 2019 zijn de binnenplaats, daken muren en toiletgebouwen al opgeknapt en is de school 

uitgebreid met nieuwe lokalen. Op YouTube (en via onze website) zijn daar foto’s en video’s 

van beschikbaar. In 2020 is er groot onderhoud uitgevoerd aan de zonne-energie installatie. 

Dat was nodig na 10 jaar, maar ook waren er reparaties nodig na een blikseminslag en omdat 
er bij een poging tot diefstal van enkele panelen van het dak veel schade was. De panelen zelf 

zaten zo goed vast dat de diefstal gelukkig mislukt is maar er was wel veel schade aan kabels 

en het dak zelf. Mede hierom is ook de muur rond het weeshuis verhoogd. 

 
FOTOBOEK TE KOOP! 

We hebben dit jaar een mooi fotoboek 

gemaakt met 40 pagina’s vol foto’s die een 

beeld geven van het werk dat we doen in 
Sierra Leone. Als u een fotoboek wilt 

bestellen dan kunt u minimaal 10 Euro (+ 

4,50 euro verzendkosten) overmaken onder 

vermelding van uw naam en adres op 

NL65RABO0123471834. Meer dan 10 euro mag ook natuurlijk 🙂  Als u het boek wil afhalen 

dan kan dat ook, stuur dan a.u.b. een mailtje. Mocht u als vaste donateur graag een fotoboek 

ontvangen dan kan dat vanzelfsprekend ook zonder extra betaling. Laat het ons even weten. 
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TONNEN VERSTUURD 

Ook in 2020 hebben we weer tonnen gevuld met o.a. gereedschap, usb sticks, volleyballen, 
voetballen, medicijnen en speelgoed. Als u nog producten heeft die in een goede staat 

verkeren (zoals schoenen, slippers, (sport)kleding (vooral jongens/heren maten) 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. 
 

JAMPROJECT 

Al vele jaren is het maken en verkopen van jam een vaste inkomstenbron van 

de stichting. De jam is te koop bij diverse verkooppunten en sinds dit jaar ook 
vaak voor het huis van Annie Arts. Henny Meeuws beschreef het als volgt op 

haar vlog: “Elke zomerochtend als ik mijn voordeur uit loop kijk ik tegen dit 

vrolijke tafereel aan: een parasolletje moet een vijftiental jampotjes 

beschutting bieden. Doorgaans liggen er enveloppen bij, of een geldkistje, om 

een financiële vergoeding erin te deponeren. De jam is door toegewijde familie 
en vrienden, en door onze overbuurvrouw zelf gemaakt, en er is gezocht naar 

fleurige stofjes om de glazen potjes een uitnodigende uitstraling te 

geven.” Natuurlijk is er altijd veel fruit nodig, dus als u zelf fruit 

verbouwd en soms fruit over heeft: het is meer dan welkom. Ook dit 
jaar kregen we weer blauwe bessen van Blauwebessenland uit Horst-

America en aardbeien van Hortus in Sevenum. Heel veel mensen 

helpen ook nog steeds mee door potjes te sparen, stof voor de 

hoedjes te doneren, etiketten te maken of te verkopen. De vaste 
verkooppunten zijn Ruud en Sylvia Vermeulen in Horn en de familie 

Kersten in Kronenberg. Afgelopen jaar bracht de verkoop weer ruim 1700 euro op! Als u weet 

dat we per maand 1100 euro uitgeven aan voeding, kleding, medicijnen en salarissen… 

 

STAP ’NS OP 
In 2020 werd er voor het eerst in ruim 30 jaar niet gefietst voor 

het goede doel. Stap ’ns Op ging niet door. Dit jaar hopen we de 

tocht samen met enkele andere goede doelen weer te 

organiseren. Een datum is nog niet bekend. Op www.stapnsop.nl 
houden we u op de hoogte. We zetten weer een prachtige route 

uit door de mooiste plekken in het Leudal. 

 

KERSTMIS 
Ook dit jaar mochten we na de Heilige Missen in Horn weer 

collecteren. Achter in de kerk konden de kerkbezoekers foto’s bekijken van het weeshuis, hoe 

het eraan toe gaat en wat er met het geld gedaan wordt. De opbrengst was door de beperkte 

bezoekersaantallen maar 90 euro, terwijl dit in 2019 bijvoorbeeld ongeveer 600 euro was. 
 

BELASTINGVOORDEEL VOOR DONATEURS 

Velen van u steunen ons met een vast bedrag per maand of per jaar. Als u dat wilt vastleggen 

dan kunt u deze gift aftrekken van de belasting. 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. 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 (maximaal ongeveer 4 jaar oud) kunnen worden ingeleverd bij Annie Arts. 
Haar adres staat bovenaan dit jaarverslag.  

http://www.stapnsop.nl/
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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 2020 hebben we enkele speciale grote donaties gekregen van 
verschillende particulieren maar ook van bedrijven. Bijvoorbeeld van 

Houbensteyn Groep en A-Z Barbecue & Gourmet Party Service. Mede door 

deze giften kunnen we werken aan het realiseren van onze doelen voor het 

weeshuis en de school. Hartelijk dank daarvoor! Als u mogelijkheden ziet 
voor speciale acties of bijdragen 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  Inkomsten  Uitgaven Toelichting 

2006  10.654,20  3.601,92  

2007  11.350,01  8.567,03  

2008  21.577,42  16.629,97 Aanschaf busje 

2009  21.934,95  13.241,13  

2010  23.029,28  33.318,98 Aanschaf zonne-energie installatie 

2011  21.587,24  17.320,28  

2012  24.142,92  21.881,01  

2013  20.825,70  29.525,42 Bouw kippenstallen, aanschaf en voer kippen 

2014  43.364,53  31.057,28 Vastenaktie project rijstdorser en Ebola giften 

2015  30.682,65  31.065,91 Aanschaf rijstdorser 

2016  25.533,86  32.387,08 Aanschaf nieuwe kippen, extra schoolgeld 

2017  22.286,72  25.231,15 De eigen school bespaart schoolgeld 

2018  41.142,39  31.159,30 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. 

2019  31.269,89  30.501,38 Extra uitgaven aan het opknappen van de kippenstal, reparaties, de 

aansluiting op stroom van waterkrachtcentrale en extra onderhoud 

gebouwen 

2020  33.136,54  36.119,70 De grootste uitgaven waren de aanschaf van de nieuwe kippen, 
reparaties en onderhoud aan de zonne-energie installatie, verhogen 

van de muur en aanleg van goten langs weg en de aanschaf van een 

groot kopieerapparaat /printer voor de school en het weeshuis  

 

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.   

 

Namens het stichtingsbestuur: Bedankt! 

Mark Arts (voorzitter), Annie Arts (penningmeester) en Hans Meeuws (secretaris) 
 

NB. i.v.m. privacywetgeving 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.  



 Stichting Henk Arts – HelpSierraLeone.com 

 

 8 

Inkomsten en uitgaven 2020 

 

    

Inkomsten:   Uitgaven:  

     

Maanddonateurs 3.990,00  Voeding, kleding, medicijnen 

en Salarissen  

15.200,00 

Jaardonateurs 11.450,00   
Giften 11.949,46  Aanschaf van o.a. usb sticks, 

ballen, medicijnen en 

speelgoed. 

576,02 

Gift M.O.V. 300,00  

Verkoop fotoboek 194,50  

Gift i.v.m. 
Verjaardagen/huwelijksfeest 

470,00 Kosten van verzenden van 
tonnen 

300,00 

Saldo PayPal giften 78,56 Reparatie zonnepanelen na 

blikseminslag en groot 

onderhoud na poging diefstal 

1.507,90 

Verkoop oude ingeleverde 

smartphones 

73,50  

  
YouTube inkomsten uit reclame bij 

filmpjes 

467,59  Verhoging muur en goten langs 

de weg 

3.750,00 

Verkoop jam Riek 1.787,00  Aanschaf kippen, legbakken en 

kippenvoer 

6.895,70 

Verkoop in kerk vredesweek 349,00   

Verkoop spullen (i.p.v. markten)  210,90  Onderwijs, boeken, uniformen 5.245,84 
Kerstcollecte kerkdeur Horn 90,00  Huur appartement Freetown 

plus extra voeding (studenten) 

657,90 

Kerstgaven 1.520,55   

Kaarten/corsages Jaqueline Vesters 203,50  Extraatje Kerst weeshuis 150,00 

Rente 1,98  Onkosten drukwerk boeken 212,36 
   Aanschaf groot 

kopieerapparaat/printer 

1.300,00 

   Portokosten 97,70 

   Kosten Rabobank 226,28 
Saldo per 31-12-2020 

(verschil tussen inkomsten en uitgaven) 
2.983,16    

     

 36.119,70   36.119,70 
     

Saldo 1-1-2020   31-12-2020 

     

Lopende rekening 2.758,17   120,83 
Spaarrekening 24.135,61   23.937,59 

In Kas 172,30   24,50 

     

Totaal saldo 27.066,08   24.082,92 

 
WIJ WILLEN ALLE DONATEURS EN ANDERE GEVERS BEDANKEN VOOR HUN VERTROUWEN EN HOPEN OP 

VERDERE STEUN VOOR ONZE ACTIVITEITEN. 

STICHTING HENK ARTS – HELPSIERRALEONE.COM 

 
WERELDDOELEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING WAAR U AAN BIJGEDRAGEN HEEFT: 

 
Kijk op onze website, Instagram of 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                           


