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                                                                                           Land van Eyckstraat 18 

                                                                                           6085 CP HORN 

                                                                                           T: 0475-582066 

                                                                                           E: haged@home.nl 

JAARVERSLAG 2015      Bank: NL65RABO0123471834 

       KvK nr. 41068575 

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

www.helpsierraleone.com 

 

Bij de opening van dit jaarverslag willen we alle sponsors, donateurs en anderen die ons in het 

voorbije jaar hebben geholpen en gesteund met ons werk voor het weeshuis hartelijk danken. 

Dankzij deze mensen hebben we ook dit jaar ons werk in Sierra Leone kunnen voortzetten. 

In het voorbije jaar waren er ook weer veel onbekenden van wie wij een bijdrage mochten 

ontvangen. Omdat op de bankafschriften nooit adressen van afzenders worden vermeld lukt 

het ons niet om deze mensen persoonlijk te bedanken en hen een financieel jaarverslag toe te 

zenden. Mocht u zulke mensen kennen laat hen dan deze tekst lezen of verwijs hen naar onze 

website. 

Met dit jaarverslag willen we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen in het weeshuis in 

2015. Het financiële overzicht zit er weer bij. Voor extra informatie kunt u terecht op onze 

website en Facebook. Voor vragen kunt u ons mailen op bovenstaand e-mail adres. 

 

WAFELACTIE BROEKHIN  

Op 15 januari werd er op het Bisschoppelijk College Broekhin in Roermond een 

Wafelactie gehouden waarvan de opbrengst ten goede komt aan onze stichting. De 

opbrengst is 293,37 euro. Hartelijk dank voor deze inzet. 

 

LORENZ IS GESLAAGD VOOR HAAR VERPLEEGKUNDE OPLEIDING 

Terwijl de "gewone" scholen nog steeds gesloten waren is Lorenz in 

maart 2015 afgestudeerd. Ze heeft de opleiding als verpleegster 

succesvol afgerond! Mede door uw steun hebben we ook haar 

opleiding kunnen betalen. Bedankt! Ze is later in 2015 gestart aan 

een master opleiding Public Health.  
 

EBOLA 

Vanaf januari neemt de dreiging van Ebola geleidelijk aan af en 

vanaf november mogen de kinderen weer naar school. Door de 

onderbreking van ruim een jaar is er een flinke vertraging in het 

studieplan ontstaan. De leerstof wordt daarom zodanig 

georganiseerd o.a. door meer lesuren per dag, dat de achterstand 

geleidelijk aan kan worden 

ingehaald. Op de foto ziet u de 

viering van het einde van het 

schooljaar in Sierra Leone dat door 

de crisis dus niet aan het begin van 

de zomer van 2015 was maar pas 

net voor kerstmis. Isatu en Peter 

(allebei 7 jaar) gaan na de vakantie 

naar Primary One. Op dit moment 

is er nog maar een achterstand van 

4 maanden.  

 

Door de Ebola crisis zijn in 2014 de kippen geslacht (door een 

tekort aan voer). In 2016 hopen we de stal weer in gebruik te 

nemen waardoor ook de productie van eieren en de 

bijbehorende inkomsten weer op gang komen. Ook andere 

inkomsten door de verkoop van gekoeld water en het opladen 

van telefoons vielen vrijwel helemaal weg in 2015. Gelukkig is 

geen van de kinderen of personeelsleden besmet geraakt. In maart 2015 moesten de inwoners 
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van Sierra Leone opnieuw drie dagen binnenblijven vanwege de ebola-epidemie. In september 

2014 nam de regering deze drastische maatregel ook. Het land hoopte de uitbraak van ebola 

zo de laatste slag toe te brengen. In het hele land gingen voorlichtingsteams van deur tot deur 

om mensen uit te leggen hoe ebola zich verspreidt en hoe je dat kunt voorkomen. Ook 

iedereen van het weeshuis moest 3 dagen op het terrein van het weeshuis blijven. 

De oudere kinderen die zelf op de lerarenopleiding zitten hebben maandenlang lesgegeven aan 

de kinderen in het weeshuis. Zo bleven de kinderen toch een beetje in het onderwijsritme. 

 

COMMUNIEKANTJES  

Op 1 april vertelt Annie aan de hand van foto's aan de leerlingen in Kronenberg die hun Eerste 

Communie gaan doen over het Weeshuis, over hoe de kinderen daar leven en waarom het 

belangrijk is dat we hen helpen. Onder leiding van Riek en Annie maken de kinderen jam. Er 

wordt een spel gedaan op de landkaart van Sierra Leone. Op 26 mei doen ze de Eerste 

Communie. Ze verkopen de jam en die 

brengt 280 euro op! Een grote prestatie! 

Dankjewel communiekantjes! 

 

ZIJACTIEF 

Op 1 mei wordt door ZijActief een collecte 

georganiseerd waarvan de opbrengst voor  

het weeshuis is bestemd. De collecte brengt 

188,14 euro op. Hartelijk dank aan deze 

(Zij)Actieve dames. 

 

 

STAP 'NS OP 

Op 31 mei vond weer de jaarlijkse sponsorfietstocht 

plaats. Deze bracht 300 euro op.  

Voor degenen die volgende keer weer mee willen 

fietsen: de volgende fietstocht vindt plaats op 25 

september 2016. 

 

RENOVATIE VAN DE WATERPUT 

Het afgelopen jaar moest de put steeds vaker 

gerepareerd worden. Door de grondige renovatie kan 

hij nu weer jaren mee. De put is 16 meter diep en alle 

mechanische onderdelen zijn vervangen of 

gerepareerd. Nu is er weer schoon drinkwater voor het 

weeshuis en de hele buurt. Doordat dit een van de 

diepere putten in 

de omgeving is 

maken er veel 

mensen gebruik 

van. Zeker tegen het einde van de droge tijd als andere 

putten droogvallen. 

 

LENTEMARKT 

7 juni vond in het vertrouwde centrum van Horn weer de 

jaarlijkse Lentemarkt plaats. De opbrengst was 200,50 

euro. De volgende Lentemarkt valt op zondag 29 mei 

2016. 

 

JONGE KERK 

Op 15 juni werd er in de Jonge Kerk in Roermond weer een viering gehouden. Daarbij wordt 

het steunproject dat onze stichting als doel had afgesloten. De opbrengst van de collecte is 

weer voor de stichting. Achter in de Ursulakapel staat Annie weer in een kraampje met 

allerhande koopwaar die deels door de kinderen van het weeshuis is gemaakt. Later deelt de 

Jonge Kerk ons mee dat onze stichting nóg een jaar het goede doel zal zijn! 
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De volgende viering die in het teken van onze stichting staat zal gehouden worden op 19 juni 

2016 om elf uur in de Ursulakapel in Roermond. 

 

RIJSTMOLEN 

Ondanks de Ebola problemen werd er doorgewerkt aan de hal voor de rijstdorser. Een oud 

gebouw is gekocht en opgeknapt. De oude houten deuren zijn vervangen door sterke metalen 

exemplaren. De dorser en generator zijn gekocht en geplaatst. Enkele oudere kinderen zijn 

getraind om de dorser te kunnen bedienen en onderhouden. Dit project is mede mogelijk 

gemaakt door diverse parochies, Vastenaktie en Stichting Onesimus.  

Door de Ebola crisis werd er in 2015 veel minder rijst geplant dan normaal. Maar inmiddels 

wordt er na verhouding toch weer volop gebruik van gemaakt. Er worden 30 emmers per dag 

verwerkt. De boeren betalen 2500 Leones per emmer. Dat is ongeveer 50 cent. Er wordt op 

drie dagen gewerkt om zo efficiënt mogelijk met tijd en 

brandstof voor de generator om te gaan: maandag, 

woensdag en zaterdag. 

 
 

KOFFERBAKMARKT 

U kunt ons regelmatig vinden op de Kofferbakmarkt in Heythuysen. Deze markt wordt elke 

laatste zondag van de maand gehouden. Ook zijn we present op de rommelmarkten op het 

evenemententerrein in Kronenberg.  

 

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.  

 

KIPPENPROJECT 

Zoals eerder al beschreven moesten alle kippen verkocht of geslacht 

worden. Kippen zijn voor het weeshuis van belang als voedsel maar 

ook als bron van inkomen. Met Kerstmis werd er een KIPPENPROJECT 

gestart onder de titel: KOOP EEN KERSTKIP.  

Daarbij was het mogelijk om voor 5 euro een kip te kopen. Het project 

leverde bij een eerste aanzet al 52 kippen op. Door acties en donaties 

van particulieren kwam men tot een hoeveelheid van 200 kippen. 

Verder moeten de hokken begin 2016 gerepareerd worden. Lekkages 

veroorzaken ziektes bij de kippen doordat ze dan niet droog kunnen 

scharrelen.  
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GIFTEN BIJ SPECIALE GELEGENHEDEN 

Er zijn mensen die bij hun huwelijksjubileum, bij een verjaardag of zelfs bij een uitvaart i.p.v. 

cadeaus het geld overmaken aan de stichting. Van dat mooie gebaar heeft ook het 

kippenproject geprofiteerd. Misschien brengt dit ook anderen op het idee om langs deze weg 

ons werk te steunen… 

 

JAMVERKOOP 

Riek en Annie maken nog steeds volop jam. Dit wordt hen o.a. mogelijk gemaakt door 

enthousiaste plukkers uit Kronenberg en uit Horn. Deze mensen brengen hen blauwe bessen, 

rode bessen, pruimen, bramen, kruisbessen en aardbeien. Verder komen er afgezien van de 

suiker, geen onkosten bij. Dit jaar hebben ze voor 2050 euro aan jam verkocht. Zoals 

hierboven al vermeld verkochten de communiekantjes ook jam. Ook zij brachten nog eens 280 

euro in het laatje. Afgezien van de vaste verkooppunten zoals Louis Vermeulen in Horn, de 

familie Kersten in Kronenberg en Familie Peeters in Arcen, wordt de jam ook op speciale 

markten goed verkocht. Naast Riek bedanken we ook iedereen die helpt met fruit, potjes, stof, 

etc.! 

 

SPONSORING 4 DAAGSE NIJMEGEN 

Ook dit jaar liep Marja van Tooren weer mee met de 4 daagse. En weer benaderde ze 

sponsors. Zo haalde ze het geweldige bedrag van 2270 euro op! Met dit geld zal er in januari 

de verzending verzorgd worden van allerlei benodigdheden voor het weeshuis. Dankjewel 

Marja voor je enorme inzet! 

 

JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID 

Op 8 december 2015 werd het Jaar van de Barmhartigheid 

geopend door paus Franciscus. In dat kader is er nu een boekje 

uitgebracht. Dit inspirerende boekje presenteert tien vormen 

van daadwerkelijke barmhartigheid in onze tijd. Met prachtige 

teksten en kleurenfoto’s en interviews met mensen die in 

Nederland en Vlaanderen werken aan een barmhartiger wereld. 

Een van de verhalen gaat over het werk van ons en onze 

stichting. 

Het boekje telt 52 pagina’s en kost € 5,95 en is te bestellen bij 

www.adveniat.nl of in de boekhandel. 

 

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. 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. 

 

EURO KOERS 

Begin 2014 kregen we voor 1 euro ongeveer 6000 Leones (de 

munteenheid van Sierra Leone). Eind 2015 was dat nog maar 4500 

Leones. In combinatie met de gestegen voedselprijzen door de 

Ebola crisis hebben we daarom hogere kosten dan in eerdere jaren. 

In 2014 betaalden we ongeveer 1050 euro per maand voor 

voeding, kleding, medicijnen en salarissen. In 2015 was dit 

ongeveer 1250. Ook bij de andere uitgaven heeft deze daling van 

de Euro een vergelijkbaar effect. 

http://www.adveniat.nl/
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KERSTMIS IN ST. MARTINS 

Kerstmis wordt ook altijd volop gevierd in het weeshuis (zie foto). 

 

SUIKERFEEST IN ST. MARTINS 

Een aantal kinderen van het weeshuis is moslim. Daarom is het 

ook in St. Martins feest. Lekker samen eten met bijna 50 

vriendjes en vriendinnetjes. Daarna samen film kijken. En wat 

kijken ze graag? Juist: Cars. 

 

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. 

 

BOOKDIFFERENT.COM 

Boek je wel eens een hotelkamer? Doe dat dan 

voortaan via 

http://stichtinghenkarts.bookdifferent.com/nl/  

dan krijgen wij een percentage van de prijs 

zonder dat het jou meer kost. Deze website is 

een variant van booking.com met alle 

bijbehorende service. In 2015 bracht dit ruim180 

euro op. 

 

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 zijn de scholen in het voorjaar gesloten gebleven. Daardoor zijn de 

uitgaven aan schoolgelden lager dan in een gewoon jaar. Het geld voor het Vastenaktie project 

is deels in 2014 uitgegeven aan het opknappen van een oud gebouw (o.a. metalen ramen en 

deuren) en een rijst-droog-vloer. In 2015 is de rijstmolen zelf gekocht en geïnstalleerd. Dit 

geld was grotendeels in 2014 al ontvangen en pas in 2015 uitgegeven. Dat is te zien aan de 

cijfers. Om u een totaalbeeld te geven van de omvang van de stichting hebben we de 

inkomsten en uitgaven per jaar samengevat: 

 

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 

      

Totaal  198.497,582  206.208,93  

 

 

Namens het stichtingsbestuur: Bedankt! 

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

http://www.barbecue.nl/
http://stichtinghenkarts.bookdifferent.com/nl/
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Inkomsten en uitgaven 2015     

     

Inkomsten:   Uitgaven:  

Maanddonateurs 3245,00    

Jaardonateurs/giften 11103,50  

Voeding en kleding, salarissen  

en Medicijnen 15000,00 

Gift Provincie Limburg 150,00  Onderwijs, boeken, uniformen 5975,00 

Giften specifiek i.v.m. Ebola 650,00  Reparatie Waterput + onderhoud 2150,00 

Wafelactie SG Broekhin 293,37  Kosten Buitenmarkt 25,00 

Gift itelligence  2000,00  Aanschaf en installatie rijstdorser 7365,00 

Bookdifferent.com 180,85  Portokosten 116,15 

Verkoop markten 505,30  Onkosten Rabobank (vooral door 

kosten internationale 

overboekingen) en Western 

Union 

434,76 

Communicantjes Kronenberg 78,00   

Collecte Jonge Kerk 646,00   

Verkoop markt Jonge Kerk 294,50   

50-jarig huwelijk en verjaardagen 3270,00   

Stap 'ns op 300,00   

Collecte begrafenis 998,56  

 

 

Waterdag Edam 405,00   

Collecte Zij Actief 188,14   

Subsidie gemeente Leudal  450,00   

Gift Onesimus t.b.v. rijddorser 1585,00    

Kaarten en corsages Jacqueline 237,50    

Verkoop jam  Riek 2050,00    
Lionsclub Voorburg Prinses 

Marianne 500,00    

Kerstcollecte kerkdeur Horn 561,51    

Kerstgave i.p.v. 

kerstkaarten/kerstpakketten 880,55    

Rente 109,87    

Saldo per 31-12-2015 383,26    

 31065,91   31065,91 

     

Saldo 1-1-2015   31-12-2015 

     

Lopende rekening 40,03   53,51 

Internet sparen 26293,03   25877,90 

In Kas 162,33   180,73 

     

Totaal saldo 26495,39   26112,14 

 

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: 

 


