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  Land van Eyckstraat 18 

  6085 CP HORN 

  T: 0475-582066 

  E: haged@home.nl 

JAARVERSLAG 2013       Rabobank: 12.34.71.834 

    KvK nr. 41068575 

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

  www.helpsierraleone.com 

 

Allereerst wil de Stichting alle sponsors en donateurs hartelijk danken voor hun financiële 

steun. Dankzij hun bijdrage is het voor het weeshuis weer mogelijk geweest om 36 kinderen 

een jaar lang te huisvesten en te voeden, te kleden en onderwijs te laten volgen. Daarom dus 

ook namens de kinderen en het personeel van het weeshuis: hartelijk dank! Met dit jaarverslag 

willen wij u een indruk geven van wat er in 2013 in het weeshuis St. Martin's gedaan en 

bereikt is. U vindt hierbij ook een overzicht van de financiële stand van zaken. Voor extra 

informatie hierover kunt u terecht op onze website en Facebook. 

 

UITNODIGING Informatieve bijeenkomst zondag 2 februari van 14.30u. tot 17.00u.  

Op deze bijeenkomst willen we o.a. verslag doen van de reis van Annie en Mark naar Sierra 

Leone. Met foto's en korte filmpjes willen we een beeld geven van het leven in Sierra Leone en 

van het weeshuis in het bijzonder. Daarbij is er speciale aandacht voor de veranderingen sinds 

onze vorige bezoeken in 2007 en 2010. De bijeenkomst is in de kantine van A-Z Barbecue 

Kronenbergweg 11, 5976 NV in Kronenberg (Deze locatie is op de 1ste etage, alleen te 

bereiken via de trap.) 

 

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 maar ook door mensen uit de buurt gebruikt. Zo wordt 

bijvoorbeeld de waterput ook gebruikt door vele gezinnen uit de 

buurt. Sinds 2010 heeft het weeshuis de beschikking over een 

eigen zonne-energievoorziening. Ook daar kunnen 

buitenstaanders van meeprofiteren. Scholen organiseren 

bijvoorbeeld luistertoetsen voor de lessen Engels in de hal van 

het weeshuis. De hal wordt sinds 2013 ook gebruikt als schooltje 

voor kinderen van groep 3 en 4. Door de zonne-energie zijn er naast de inkomsten door de 

verkoop van gekoeld water, worstjes en het opladen van mobiele telefoons nu ook inkomsten 

door het kopiëren, printen, en 

betaald laptop gebruik. 5700 

Leones is ongeveer 1 euro. Het 

weeshuis heeft nu ook een eigen 

winkeltje. 

Door de verkoop van kleine 

lampjes op zonne-energie 

hebben de oudere jongens 

voldoende geld verdiend om een 

eigen huis te bouwen achter op het terrein van het weeshuis. Hierbij komen de vaardigheden 

van Joseph die een opleiding als timmerman af heeft en James die metselaar is goed van pas! 
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In 2010, 2011 en 2012 hebben we een deel van het geld dat opgehaald werd door Basisschool 

Aan de Roer in Roermond gereserveerd voor de bouw van een kippenstal en de aanschaf van 

400 kippen en voer. De stal was al een tijdje klaar maar aan het einde van de zomer van 2013 

kwamen de kippen. Dit 

vroeg om een flinke 

investering maar moet in 

2014 een belangrijke 

inkomstenbron worden 

voor het weeshuis. Eieren 

zijn in Sierra Leone 

moeilijk verkrijgbaar en 

kosten ongeveer 17 cent 

per stuk. De stal is zelf gebouwd en ook de legbakken zijn door de oudere jongens zelf 

gebouwd. In januari 2014 waren de kippen oud genoeg en ze zijn inmiddels begonnen met het 

leggen van eieren… Door deze uitgaven zijn de reserves van de stichting dit jaar gedaald. 

 

Wilt u hier meer over te weten komen dan kunt u terecht op onze 

website en op Facebook. Door vriend te worden van Stichting 

Henk Arts op Facebook houden we u op de hoogte van 

gebeurtenissen in het weeshuis en nieuws uit Sierra Leone. We 

plaatsen ook regelmatig links naar video’s die een beeld geven 

van het leven in Sierra Leone.  
 

Onderwijs 

De kinderen van het weeshuis doen het erg goed op 

school. De kinderen die in 2012 zijn afgestudeerd 

hebben nu allebei werk (als financieel medewerker en 

als docent). Er zijn nu 3 kinderen die naar universiteit 

gaan en 5 zitten op een beroepsopleiding bijvoorbeeld 

de verpleegstersopleiding in Freetown (ongeveer hoog 

MBO niveau). Hierdoor lopen onze uitgaven aan 

onderwijs ieder jaar iets op. We vinden het echter heel 

belangrijk dat de kinderen alle kansen krijgen op een 

goede toekomst en daar hoort onderwijs zeker bij. We 

zijn er trots op! 

 

 

Dankzij subsidie van "Stichting Paulien" kan 

Fatmata, een van de kinderen uit het weeshuis, 

haar studie aan de universiteit (Fourah Bay 

College) in Freetown volgen. Ze studeert daar 

Public Administration and Management. 

"Stichting Paulien" is genoemd naar de zeer 

gedreven en idealistische Paulien Wagemans. 

Na briljant te zijn afgestudeerd aan de Radboud 

universiteit te Nijmegen (sociale geografie) zet 

ze zich in voor 

internationale projecten met als onderliggende gedachte: Het 

kwetsbare als bron van inspiratie. Ze kwam helaas vroeg te 

overlijden. De naar haar genoemde stichting zet haar werk voort.  

 

Ratjetoe 

In Beegden en Roermond vond twee keer de half jaarlijkse beurs plaats, genaamd Ratjetoe. De 

toegang was zoals altijd gratis. Het is een beurs voor betaalbare baby- en kinderkleding, 

dames- en positiekleding, herenkleding, speelgoed, boeken, DVD's en CD's, knuffels, 

kinderspullen, etc. Tijdens de beurs werd er ook aandacht  geschonken aan onze stichting en 

er werd jam verkocht.    
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Op Bevrijdingsdag wordt er in het centrum van Roermond een 

Mondiale markt gehouden. De Stichting presenteert zich met 

een stand waarin veel informatie over het weeshuis en over het 

werk van de stichting wordt gegeven. Er worden spullen uit 

Sierra Leone verkocht en ook corsages en kaarten van 

Jacqueline Vesters. En ook natuurlijk de overheerlijke zelf 

gemaakte jam. De familie Arts is actief met 3 generaties, want 

Marks oudste dochter Anmarie (9) interviewt voorbijgangers 

over wat zij weten van Sierra Leone.  

 

In juni hebben Annie Arts en Hans Meeuws in het Missiebureau in Roermond een eerste 

gesprek i.v.m. de aanvraag van een subsidie voor ons werk voor het weeshuis. Wat we met dit 

contact willen bereiken is te worden opgenomen in het project van de komende vastenactie in 

2014…  

 

Op 17 juni was het weer Waterdag in Edam, Er is dan ieder jaar een vrije markt. Vier 

familieleden van Annie, Jannie, Liesbeth, Sjoerd en Will hebben heel fanatiek koffie - tosti’s en 

potjes jam verkocht. Alleen al de koffie en tosti’s leverde 219,10 euro op. Geweldig!  

 

Op 23 juni was er een mooie geïnspireerde dienst in de Jonge Kerk in Roermond. Daarin is 

extra aandacht voor het werk van de stichting. Mark vertelt daarover. De opbrengst van de 

extra collecte gaat naar de stichting. Achter in de kapel is weer een marktkraampje ingericht 

en na de dienst wordt er verkocht. Daarna zijn er nog via de bank veel giften binnen gekomen. 

 

Voor de zomervakantie logeren bijna een maand lang 

12 kinderen uit het buurland Guinea in het weeshuis. 

Ze gaan in Port Loko naar school omdat ze in het 

Engels examen willen doen. Emily geeft ze bijles. In 

Guinea spreekt men Frans en hun ouders en de 

kinderen kiezen bewust voor Engels in Sierra Leone. 

Ze betalen voor hun eigen maatlijden. Ze hebben via 

Emily gevraagd om iedereen die het weeshuis steunt 

te bedanken voor het verblijf en vooral voor het licht. 

Iedere avond studeren zonder geld uit te geven aan 

kaarsjes of kerosine voor lampjes. Bedankt namens 

deze jongeren! 

 

Op 20 juli was er een tragisch ongeval in de familie van Annie waarbij haar zwager Piet van 

den Beuken komt te overlijden. Hij was een grote steun bij ons werk o.a. bij het plukken van 

de vruchten voor de jam en bij de productie daarvan. 

 

Op zondag 25 augustus werd er voor jong en oud  de jaarlijkse fietstocht Stap 'ns op 

gehouden. Deze tocht werd dit jaar voor de 25e keer georganiseerd. Daarom werd er extra 

aandacht geschonken aan de projecten a.d.h.v. foto's, muziek kleding en verkoop van spullen 

uit de verschillende landen. De hoofdprijs van de loterij was een mooie fiets, deels gesponsord 

door Rijwielhandel Peeters. Deze fietstocht ging o.a. door Horn, Haelen, Nunhem, Neer, 

Roggel, Heythuysen en Baexem. In al deze plaatsen kon je opstappen. Onderweg waren er 

spelletjes voor de kleintjes en vanzelfsprekend waren er ook een hapje en een drankje. Op 

verschillende plaatsen kreeg men informatie over de projecten. De opbrengst van de tocht gaat 

namelijk naar verschillende bestemmingen in de Derde Wereld. Onze stichting is een van de 

goede doelen  die gesteund worden. De volgende fietstocht wordt georganiseerd op 18 mei 

2014. 

 

Op 27 oktober was er een kofferbakmarkt in Heythuysen. Annie is met buurvrouw Netty 

Janssen present met het vertrouwde kraampje. Ze verkopen er wel iets maar de markt wordt 

afgelast vanwege de regen. Op dezelfde dag staat een andere buurvrouw, Jacqueline Vesters 

op de kunstmarkt in Roggel. Daar heeft ze voor 100 euro corsages en kaarten verkocht. 
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Van 16 tot 24 november vindt de reis plaats van Annie en Mark met nichtje Dorie Arts naar 

Sierra Leone. Ze bezochten natuurlijk het weeshuis in Port Loko maar ook Freetown en Makeni. 

In Makeni studeren kinderen van het weeshuis en twee voormalige bewoners hebben er werk. 

Het was een zeer indrukwekkende reis. Hoopgevend is het om te zien hoeveel er in het land 

veranderd is tussen 2010 (hun vorige bezoek) en nu. De verschillen zijn veel groter dan van 

2007 tot 2010. Tijdens de informatiemiddag op 2 februari 2014 vertellen ze er alles over… 

 

Dorie heeft een indrukwekkend reisverslag 

geschreven. Helaas is hier de ruimte te klein 

om het hele reisverslag van Dorie Arts te 

plaatsen. Maar iedereen kan op de site van 

onze stichting op de link naar Facebook 

komen, daar is na een beetje zoeken het hele 

reisverslag te vinden. Het is het verslag van 

iemand die vooral sociaal geraakt is door wat 

ze in Sierra Leone en in het bijzonder in het weeshuis gezien heeft. Allereerst de armoe, maar 

ook de goede moed zowel van de kinderen als de volwassenen, de sterke motivatie om zichzelf 

te redden en het leven als een kans te zien. Bijzonder in dit verslag is de aandacht voor de 

inlandse vrouwen die onversaagd dag in dag uit fysiek en 

moreel zwaar werk verrichten en dat in een 

bewonderenswaardige acceptatie. Wie dit verslag niet 

leest mist een belangrijk stuk aandacht voor het werk 

waar we al jaren uit volle overtuiging mee bezig zijn. Een 

kort citaat:  

 

“Het leven hier is niet voorzien van de gemakken die wij 

kennen. Het leven is hier in alle oprechtheid zwaar te 

noemen. Heel zwaar. En misschien wel juist door deze 

zware omstandigheden ben ik enorm onder de indruk 

geraakt van de veerkracht van de mensen en van de 

bereidwilligheid om de ander te helpen.” 

 

Op 15 december was er de Informatie middag in Horn. 

Mark en Annie vertellen met foto en video over hun reis naar 

het weeshuis in Port Loko. Er is ook een kraampje met de 

inmiddels vaker genoemde koopwaar. Samenwerking met 

Buurtvereniging de Dalbewoners leverde een aantal 

kerststukjes op die ook voor de verkoop bestemd waren. 

 

 

 

 

 

Basisschool de Mussenberg in Horn omarmde deze 

kerst ons project. Op 16 december was er een 

informatiemiddag. Mark presenteerde in een op maat 

gemaakte presentatie voor schoolkinderen eerst aan groep 

3, 4 en 5 en later aan groep 6,7 en 8. Er is goede aandacht 

en er zijn veel vragen ondanks de grote groepen. 3 dagen 

later was er de Kerstmarkt op school. Het was er druk en er 

was van alles te zien en te beleven en vooral ook te koop. 

Dit alles met het doel om onze stichting te steunen. In 

enkele lokalen werden zelf gemaakte knutselwerkjes 

verkocht. In de hal kan iedereen terecht voor 

Koffie/thee/frisdrank en iets lekkers. Er was ook een informatiestand met foto's. Daar kwamen 

vragen over de presentatie, de stichting en het land en die hebben we beantwoord. Er werden 

sieraden en potjes jam verkocht. De opbrengst van deze dag wordt begin 2014 bekend 

gemaakt.  
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Kerstmis 2013 

De Kerkdeur collecte die ieder jaar met Kerstmis in Horn 

gehouden wordt bracht dit jaar € 472 op. Ook zijn er ieder jaar 

heel veel mensen die rond kerst een gift doen aan de stichting. 

Bedankt allemaal. In het weeshuis wordt ieder jaar kerstfeest 

gevierd met een groot feest. Alle kinderen mogen ook een 

vriendje uitnodigen om mee te vieren. Er wordt lekker gegeten 

en gezongen en gedanst. Ook de buren van het weeshuis zijn 

vanzelfsprekend aanwezig. 

 

Ontwikkelingen in Sierra Leone 

 In Port loko valt het op dat er veel straten verhard zijn met asfalt en op veel plaatsen is 

er straatverlichting op zonne-energie. 

 Het ziekenhuis in Port Loko is klein met nauwelijks dokters maar is het afgelopen jaar 

wel grondig opgeknapt. Het dichtstbijzijnde “echte” ziekenhuis is in Lunsar op 50 

minuten afstand. Daar gaat men vanuit het weeshuis ook vaak naar toe.  

 Er wordt gewerkt aan stuwdammen en veel wegen en spoorwegen worden opgeknapt.  

 

Mobiele telefoons 

U kunt uw oude mobiele telefoons bij 

ons inleveren. Wij kunnen die 

inleveren en krijgen er dan geld voor. 

Ze worden gerecycled of hergebruikt. 

Dus heeft u nog ergens een oude 

werkende of niet werkende mobiele 

telefoon dan kunt u die bij ons kwijt. 

Niet inbegrepen zijn telefoons met 

waterschade of die ernstig 

beschadigd zijn. 

 

 

 

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. 

 

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… 

2013 was weer een “duur” jaar voor de stichting. De resultaten in Sierra Leone zijn geweldig, 

maar zoals we al schreven drukken de schoolgelden van het hoger onderwijs sterk op de 

begroting. Dit zal ook de komende jaren zo blijven. De kosten voor voeding en kleding, 

uniformen zijn ongeveer gelijk gebleven. De kosten voor de aanschaf van de kippen en het 

voer zijn ten laste gegaan van de reserves. De inkomsten door de verkoop van eieren volgen 

pas in 2014… Verder hebben we Emily (de manager van het weeshuis) gevraagd om te 

stoppen met haar baan als lerares om zo haar gezondheid te sparen en meer tijd voor de 

kinderen te hebben. De salariskosten zijn daardoor gestegen.  

 

Namens het stichtingsbestuur: Bedankt! 

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

http://www.barbecue.nl/
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Inkomsten en uitgaven 2013     

     

Inkomsten:   Uitgaven:  

     

Maanddonateurs 2.525,00  Voeding en kleding 9.650,00 

Jaardonateurs/giften 8.070,35  Onderwijs, boeken, uniformen 9.550,00 

Kerstmarkt Kroevert 1.275,00  Salarissen 3.050,00 

Kennedymars 190,00  Medicijnen, ziekenhuis  

Pasen 50,00  Oogoperatie en onderzoek 1.450,00 

Collecte Jonge Kerk 529,10  Kosten kippen, leghokken   

Verkoop markt Jonge Kerk 225,00  en voer 3.300,00 

Waterdag Edam 219,10  Aanschaf lampjes 250,00 

Giften na overlijden Piet vd Beuken 2.021,65  Onderhoud en reparatie gebouw 1.200,00 

Verkoop markten, mondiale, stap 

'ns op, en kofferbakmarkt H'huysen 

187,75 

 

Dak jongenshuis 450,00 

Stap 'ns op 350,00  Inkoop sieraden voor verkoop 200,00 

Verkoop corsage/kaarten Jacqueline 235,00  Auto reparatie 70,00 

Stichting Paulien 520,00    

Einde dienstverband 250,00  Kamer van Koophandel 11,00 

Speciale verjaardagen 350,00  Onkosten geldoverdracht 167,00 

Subsidie gemeente Leudal  450,00  Onkosten Rabobank 177,42 

Verkoop jam Piet en Riek 1.725,00    

Huisverkoop 87,00    

informatiemiddag Horn dec. 2013 467,10    

Kerstcollecte Horn 472,98    
Kerstgave ipv kerstkaarten pakket 296,00    

Rente  329,65    

 

Saldo per 31-12-2013 

 

8699,72    

     

 29.525,42   29.525,42 

     

Saldo 1-1-2013   31-12-2013 

     

Lopende rekening 30,09   24,05 

Internet sparen 22.796,77   13.961,72 

In Kas 36,95   202,37 

     

Totaal saldo 22.863,81   14.164,09 

     

 

 

 

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: 

 


