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                                                                                           Land van Eyckstraat 18 

                                                                                           6085 CP HORN 
                                                                                           T: 0475-582066 

                                                                                           E: haged@home.nl 

JAARVERSLAG 2021      Bank: NL65RABO0123471834 

       KvK nr. 41068575 
“Het is belangrijk te delen, al ben je nog zo arm”.   ANBI - geregistreerd 

www.helpsierraleone.com 

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. 
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden die ons willen komen versterken de komende tijd. 

Interesse? Laat het ons even weten. Ook zoeken we regelmatig vrijwilligers voor allerlei 

werkzaamheden: we horen graag van u!  

 

INFORMATIEMIDDAG 
Op 25 september 2022 verzorgen we weer een informatiemiddag in Horn. U bent van hart 

welkom om foto’s en filmpjes te bekijken en ons te vragen wat u maar wilt… Het adres: 

Beatrixzaal, Bergerweg 23 in Horn. De deuren gaan open om 14.00u en van 14.30u tot 16.00u 

verzorgen we een presentatie. 
 

CORONA CRISIS 

Wij zijn heel blij dat we als stichting ons werk konden blijven doen ondanks de Corona crisis. 

We horen veel verhalen van organisaties die Sierra Leone verlaten hebben of hun bijdrages 
drastisch verlaagd hebben. Natuurlijk gingen er allerlei zaken niet door in 2021: de fietstocht, 

informatiemiddagen, markten, etc. Door de steun van 

onze trouwe sponsoren hebben we ons werk kunnen 

voortzetten. Daarnaast hebben we door een grote gift in 

de zomer van 2021 een start gemaakt met de bouw van 
extra lokalen voor de school. Gevolgen van Corona zijn 

er wel in Sierra Leone: veel prijzen zijn opgelopen, 

internationale handel en hulp is verstoord en veel 

internationale bezoekers zijn weggebleven. Het aantal 
besmettingen is erg laag vergeleken met Europa. Sinds 

de start van de Corona uitbraak zijn er maar 125 

mensen overleden. Ongeveer 6% van de bevolking is 

gevaccineerd. De temperaturen, de jonge bevolking en 
het feit dat men vooral buiten leeft en werkt spelen 

daarbij een belangrijke rol.      

              Kleding gemaakt door Sento (voormalig  

                     bewoonster van het weeshuis) 

ONDERWIJS 

De school bij het weeshuis groeit steeds verder. Dit is geweldig voor de hele buurt, voor de 

kinderen en voor de docenten. Veel van de docenten woonden vroeger zelf in het weeshuis en 

zijn na de lerarenopleiding in de school aan het werk gegaan. De school wil extra inzetten op 
de exacte vakken zoals natuurkunde, biologie en 

scheikunde).  

Het doet ons ook goed dat er steeds meer kinderen 

naar de universiteit kunnen voor een 
bacheloropleiding. Er zijn nu al studenten die 

studeren in Freetown, Makeni en Bo. Wij betalen niet 

alleen het collegegeld, maar ook huur, transport en 

voeding. Wij zijn trots op Fouad en Sheku (zie foto)! 

Zij zijn allebei toegelaten tot de Njala Universiteit in 
Bo (Sierra Leone). 
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UITBREIDING VAN DE SCHOOL 

Bij de school van het weeshuis zijn in 2020 drie tijdelijke 
lokalen gebouwd zodat er genoeg lokalen zijn voor alle 

schooljaren. We zochten nog enkele (grote) sponsors om 

echte lokalen te kunnen bouwen. Dat is gelukt door grote 

gaven van stichting SR te B, een voorschot op een erfenis en 
een deel van onze reserves konden we de bouw laten starten. 

De video’s op onze website laten zien hoe indrukwekkend die 

bouw is. Alles gaat met de hand. En vele handen van 

leerlingen, ouders en buurtbewoners maken “licht” werk. Er 
komen veel meer dan de oorspronkelijk geplande lokalen. Het 

gebouw krijgt twee etages. Er worden nu ook lokalen ingericht voor onderwijs van de exacte 

vakken, er komt een kleine bibliotheek en een computerruimte. Het dorp, en vooral de wijk, is 

heel erg blij met zo’n mooie school. Dichtbij, goed onderwijs en gemotiveerde docenten. Door 
enkele sponsors kunnen we al diverse docenten een aanvulling geven op hun lage startsalaris. 

 

 

 
KOKEN VOOR KERSTMIS 

Voor de kerstdagen maken we meestal iets extra’s over om het jaar mooi af te sluiten. Dit keer 

hebben de kinderen en de koks voor ruim 300 mensen uit de buurt een kerstmaaltijd gekookt. 

Die werd uitgedeeld na de mis op eerste Kerstdag. Dat koken gaat sinds het najaar van 2021 
niet meer op open vuur maar op twee nieuwe grote kooktoestellen met schoorsteen. De 

toestellen worden in Sierra Leone gebouwd en gebruiken maar 1/3 van het hout. Een 

bijkomend voordeel: de toestellen blijven zo lang warm dat er ook water warmgemaakt kan 

worden zodat een deel van de kinderen zich met warmer water kan wassen... 
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KIPPEN 
Soms gaan dingen niet zoals we hopen, plannen en verwachten. De kippen legden minder 

eieren dan verwacht en berekend. De prijs van de verkochte eieren was ook te laag om dit 

structureel kostendekkend te maken. Van de kippen die niet meer aan de leg waren is ook nog 

eens een deel gestolen. We bespreken nu hoe de grote stal voor andere zaken omgebouwd kan 
worden. In de kleine stal kunnen ze dan nog een klein aantal kippen houden voor eigen 

gebruik. 

 

SCHOOLMEUBILAIR 
We hebben meer dan 50 tafels en stoelen voor de school in Sierra Leone gratis kunnen ophalen 

door een mooie gift van Snuffelmarkt Lentjheuvel. Ook Basisschool de Bolleberg in Maria Hoop 

en De Tandem in Uden doneerden veel meubilair. In het voorjaar van 2022 hopen we dit te 

versturen naar Sierra Leone. Van A-Z Barbecue & Gourmet Party Service mogen we busjes 
lenen om de meubels op te halen en we mogen de spullen in hun loods opslaan. Bedankt 

allemaal! 

 

     
 

ERFENIS 

Af en toe hebben we eenmalige inkomsten door nalatenschappen. In 2021 overleed een van 
onze vaste sponsoren. Hij steunde ons de afgelopen jaren zelf en zocht actief met ons naar 

nieuwe sponsors. Totaal onverwacht hoorden we dat hij ons een grote erfenis naliet toen hij 

eind 2021 overleed. De afhandeling zal in 2022 plaatsvinden en we zullen dus later dit jaar 

meer weten. 
 

FOTOBOEK TE KOOP! 

We hebben vorig 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 

https://www.facebook.com/snuffelmarkt.lentjheuvel/
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NL65RABO0123471834. Meer dan 10 euro mag natuurlijk 🙂. Als u het boek wil afhalen dan 

kan dat ook. Mocht u als vaste donateur graag een fotoboek ontvangen dan kan dat 

vanzelfsprekend zonder extra betaling. U betaalt dan alleen de verzendkosten. Laat het ons 

even weten. 

 
TONNEN VERSTUURD 

Ook in 2021 hebben we weer tonnen gevuld met 

o.a. gereedschap, usb sticks, volleyballen, een 

nieuwe beamer, onderdelen voor laptops, 
speciale boeken, gereedschap, etc. We vullen de 

tonnen dan aan met kleding en lakens. De 

tonnen worden in Port Loko verder gebruikt om 

water in te bewaren. Op de video’s van de bouw 
van de school zie je de tonnen ook regelmatig 

voorbijkomen. 

 

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 voor 

het huis van Annie. Sinds 2009 heeft de 

jamverkoop ruim 21.000 euro opgebracht! In 
2021 was het maken en verkopen ook weer goed 

voor bijna 2.200 euro.      Kleding gemaakt door Sento (voormalig  

                bewoonster van het weeshuis) 

STAP ’NS OP 
In 2020 en 2021 werd er voor 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, PASEN EN VREDESWEEK IN HORN 

Ook dit jaar mochten we na de Heilige Missen in Horn weer collecteren. De collecte tijdens 

Pasen was extra dit jaar. Dat was een mooi aanbod van het kerkbestuur omdat de opbrengst 
door Corona lager was tijdens Kerst in 2020. Achter in de kerk konden de kerkbezoekers foto’s 

bekijken van het weeshuis, en zo zien hoe het eraan toe gaat en wat er met het geld gedaan 

wordt. De opgetelde opbrengst was hierdoor vergelijkbaar met de Kerstcollecte in 2019. In 

september mochten we ook in de kerk informatie geven over de stichting en spullen verkopen 

tijdens de Vredesweek. We verkopen zaken zoals: kaarten gemaakt door Jaqueline Vesters, 
jam en spullen uit Sierra Leone die door kinderen van het weeshuis of klasgenootjes gemaakt 

zijn. 

 

KERSTMARKT KRONENBERG 
Hoewel de markt in gemeenschapshuis De Torrekoel in de bedoelde vorm door Corona niet 

door kon gaan, mochten we wel ons kraampje opbouwen en gedurende twee weken konden 

mensen zelf alles bekijken en spullen kopen. De opbrengst was maar liefst 163,50 euro. Wij 

willen de organisatie hier speciaal bedanken voor de aandacht die ze voor onze stichting 
hebben en de hele creatieve oplossing die gevonden werd zodat de verkoop door kon gaan. 

 

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. 

http://www.stapnsop.nl/
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OUDE SMARTPHONES 

Oude smartphones (maximaal ongeveer 4 jaar oud) kunnen worden ingeleverd bij Annie Arts. 
Haar adres staat bovenaan dit jaarverslag.  

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 giften van particulieren, stichtingen en bedrijven 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! Altijd blijken er weer vindingrijke 

mensen te zijn die aan geld weten te komen voor een goed doel. Zo zijn er bijvoorbeeld 

mensen die werken als vrijwilliger op een stembureau tijdens de verkiezingen en dan hun 
vergoeding aan de stichting overmaken... Misschien dat dit anderen prikkelt om ook eens iets 

te bedenken om aan geld te komen waarmee ze ons werk kunnen steunen.  

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  

2021  71.896,75  65.514,50 Lesgelden voor studenten aan de universiteit en de aanschaf van 

kooktoestellen. Daarnaast vooral de bouw van het eerste deel van 
een groot extra schoolgebouw 

 
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 maar per e-mail willen ontvangen dan horen wij dit graag. 

  



 Stichting Henk Arts – HelpSierraLeone.com 

 

 6 

Inkomsten en uitgaven 2021 

 

    

Inkomsten:   Uitgaven:  

     

Maanddonateurs 4.870,00  Voeding, kleding, medicijnen 

en Salarissen  

13.200,00 

Jaardonateurs 13.775,00   
Giften 7.638,00  Studie (incl. huisvesting, 

transport en voeding van 

studenten) 

13.675,00 

Giften voor salarissen docenten 1.200,00  

Verkoop fotoboek 110,00  

Gift St. SR te B. voor 2 klaslokalen 13.400,00 Salarissen onderwijzers 1.200,00 
Stembureau vergoedingen Leudal 

en Roermond 

225,00 Aanschaf en onkosten vervoer 

spullen in tonnen 

710,95 

YouTube inkomsten uit reclame bij 

filmpjes 

259,99  Aanschaf spullen voor in 

tonnen 

324,00 

Verkoop oude smartphones 27,00  Rijlessen 300,00 

Verkoop jam Riek & Annie 2.199,00  Aanschaf 2 grote 

kooktoestellen 

900,00 

Verkoop in kerk vredesweek 90,80   

Verkoop spullen (i.p.v. markten)  96,30  Aanschaf hoorapparaat 492,00 

Kerstcollecte kerkdeur Horn 180,13  Reparatie + verzekering auto 934,67 
Kerstgaven 1.887,00  Verzekeringen (huis erfenis en 

aansprakelijkheid bestuur) 

121,60 

Kaarten/corsages Jaqueline Vesters 404,00  Bouw schoolgebouw 32.050,00 

Fooienpot Biezaak 80,98  Extra’s Kerst, Pasen, 
begrafenis 

1.278,95 

Markt in de kerk Pasen 127,85  Portokosten 48,00 

Collecte Pasen 325,70  Kosten Rabobank en Western 

Union 

279,33 

Voorschot Erfenis 25.000,00  Saldo per 31-12-2021 

(verschil tussen inkomsten en 

uitgaven) 

6.382,25 

Rente 0,00    

     

 71.896,75   71.896,75 

     

Saldo 1-1-2021   31-12-2021 
     

Lopende rekening 120,83   159,68 

Spaarrekening 23.937,59   30.269,19 

In Kas 24,50   36,30 
     

Totaal saldo 24.082,92   30.465,17 

 

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                           


