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                                                                                           Land van Eyckstraat 18 

                                                                                           6085 CP HORN 

                                                                                           T: 0475-582066 

                                                                                           E: haged@home.nl 

JAARVERSLAG 2022      Bank: NL65RABO0123471834 

       KvK nr. 41068575 

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

www.helpsierraleone.com 

Beste mensen, 

 

2022 was een bijzonder jaar voor onze stichting en voor de kinderen in 

Sierra Leone. Wij vierden het 25-jarig bestaan van onze stichting. Al 

die jaren waarin we door uw steun konden doen wat zo belangrijk 

is voor de ontwikkeling van de kinderen in een van de armste 

landen van de wereld. Een abstract begrip “een arm land”. Wat 

is dat precies? En wat kunnen wij daar aan doen? Wij kunnen 

niet de hele wereld verbeteren maar we kunnen een heel 

belangrijk verschil maken voor de kinderen in Port Loko. De 

eerste jaren ging het daarbij om de eerste levensbehoefte van de 

kinderen in het weeshuis, daarna kwam het mogelijk maken van het 

volgen van onderwijs van lagere school tot en met de 

vervolgopleidingen. De laatste 10 jaar kwam daar de school bij. Het begon 

als kleine school in de hal van het weeshuis en nu staan er verschillende 

gebouwen en volgen ruim 700 kinderen iedere dag onderwijs. Dus nee, we 

kunnen helaas niet de hele wereld helpen. Maar we helpen heel gericht tientallen 

kinderen aan eten, onderdak en onderwijs. Honderden kinderen krijgen goed onderwijs en 

tientallen docenten hebben werk en kunnen zo voor hun gezinnen zorgen. We geven ze een 

kans op een toekomst. De combinatie van hele goede mensen ter plaatse, uw steun en onze 

inzet maakt echt een verschil. 

 

Dit jaarverslag geeft daar een beknopt beeld van maar kan op papier nooit de stralende lach 

op een gezicht en de vrolijkheid in een kinderstem goed weergeven, maar u maakt door uw 

steun een enorm verschil. Heel direct. In dit jaarverslag vertellen we u over wat we in 

Nederland gedaan hebben aan fondsenwerving en over de activiteiten in Sierra Leone. Ook 

geven we gedetailleerd inzicht in alle inkomsten en uitgaven. 

 

INFORMATIEMIDDAG 21 MEI 2023 OM 14:00U. 

Dit jaar organiseren we weer een speciale middag om iedereen bij te praten over onze 

ervaringen van het bezoek in maart. Kijk voor het programma en de details vanaf begin mei op 

onze website, Instagram of Facebook. 

 

Het belang van ons werk en uw steun kan door niemand zo goed worden samengevat als door 

Emily. Zij runt al tientallen jaren het weeshuis en startte ook de school: 

 

Beste Geweldige Sponsors!!! 

Nu we 25 jaar steun aan het St. Martins Weeshuis vieren, willen de 

kinderen en het management jullie enorm bedanken voor jullie niet 

aflatende steun. Jullie belangrijke steun heeft veel bereikt!!! 

Het heeft levens veranderd van zero naar hero’s (van nullen naar 

helden). 

Het heeft levens gered!!! 

Het heeft kinderen gezond gemaakt!!! 

Het heeft meegeholpen vrede te herstellen!!!  
Het heeft vreugde gebracht!!! 

Het heeft onderwezen en bevrijd!!! 

Het heeft verlichting van de geest gebracht!!! 

Jullie hebben verpleegsters, docenten, gezondheidsmedewerkers en 

secretaresses gemaakt. 
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En boven alles: betekenisvolle burgers!! Het weeshuis ging van donker naar licht!! De 

excellente school heeft gezorgd voor een baken van licht in onze gemeenschap. Niet alleen 

voor het weeshuis maar voor alle arme kinderen in onze buurt. Ze komen om te leren, 

studeren, lol te maken, eten en vrienden te maken. Wat een veilige haven hebben jullie 

gecreëerd!!! 

Het hoorapparaat voor Sento, ze vroeg me niet te vergeten om te zeggen dat het “haar 

schaamte en droefheid heeft weggehaald”. Vandaag is ze een trotse vrouw die kan naaien, 

horen, lachen, spelen en een menswaardig leven kan leiden. Heel hartelijk bedankt!!! Sommige 

weeshuizen in Sierra Leone moesten sluiten, en de kinderen kwamen op straat te staan tijdens 

de Coronacrisis. Hun sponsors konden hun steun niet voortzetten. Maar jullie zijn ondanks alles 

doorgegaan. We zijn zo DANKBAAR, DANKBAAR en DANKBAAR. 

Natuurlijk blijven wij ook hard werken om deze arme kinderen te steunen, samen met jullie 

gulle en hartelijke gaven. Jullie steun wordt steeds zeer gewaardeerd. Gefeliciteerd voor jullie 

goede hart en goede zorgen. Wij wensen jullie het allerbeste, Emily en de kinderen. 

 

INFORMATIEMIDDAG 

Op 25 september 2022 verzorgden we een feestelijke informatiemiddag in Horn. Jong en oud 

kwamen kijken en luisteren naar ons verhaal. Van de start van de stichting en het werk van 

Henk, de geschiedenis van het land, het onderwijs en financiële situatie, alles kwam voorbij. 

Tot slot was er lekker eten en een drankje om de middag af te sluiten. 

 

     
                   

DE SCHOOL 

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. Eind 2022 was de bouw al ver 

gevorderd en begin 2023 hopen we de grootste werkzaamheden af te ronden. Op onze 

website, Facebook en Instagram kunt u alle vorderingen volgen. Van het leggen van de 

fundering in 2021, de bouw in 2022 en de afronding van het werk dit jaar. Het is 

indrukwekkend om te zien hoe de ouders en kinderen onder begeleiding van vakmensen 

meewerken aan de bouw van hun toekomst. Letterlijk en 

figuurlijk. Op het dak van het nieuwe gebouw ligt een grote 

zonne-energie installatie die de hele school van stroom kan 

voorzien. Er worden nu ook lokalen ingericht voor onderwijs 

van de exacte vakken, er komt een kleine bibliotheek en 

een computerruimte. Die laatste is deels klaar en al in 

gebruik. Als stichting betalen we ook een deel van het 

salaris van de ongeveer 50 docenten en ondersteunend 

personeel. Zo kunnen de heel gemotiveerde docenten ook 

beter voor hun eigen gezin zorgen. 

 

     



 Stichting Henk Arts – HelpSierraLeone.com 

 

 3 

Zonnepanelen worden geïnstalleerd op het nieuwe schoolgebouw 

(let op de ladder…) 

 

INTERNET 

Het is anno 2022 bijna niet voor te stellen dat scholieren geen 

toegang hebben tot informatie op internet. Gewoon iets opzoeken 

voor een huiswerkopdracht, voor een presentatie of een verslag. 

Het is voor ons de gewoonste zaak van de wereld. Door contact te 

leggen met een gespecialiseerd bedrijf is 

het gelukt om satelliet internet te 

realiseren. Eind 2022 zijn de producten 

aangeschaft en verstuurd. In januari 2023 

is alles geïnstalleerd. Het bedrijf levert 

meestal internetapperatuur voor 

bijvoorbeeld mijnbouwbedrijven die in 

afgelegen gebieden werken en daar 

internet nodig hebben. Mede door een 

partij geschonken computers uit Nederland heeft de school nu als 

tweede school voor voortgezet onderwijs in Sierra Leone een 

computerruimte met internet.  

 

ONDERWIJS 

25 jaar geleden waren we blij als de kinderen van het weeshuis naar 

de basisschool konden gaan, nu is dat vanzelfsprekend. Kinderen van 

St. Martin’s kunnen naar het vervolgonderwijs dat bij hun capaciteiten 

past. Er zijn verschillende kinderen die nu studeren in Freetown, 

Makeni en Bo. Wij betalen niet alleen het collegegeld, maar ook huur, 

transport en voeding. Begin 2022 hebben twee meiden hun opleiding 

afgerond. Christina had haar afstudeerceremonie in maart en Sento in 

mei. 

 

 

 

 

Wist u dat het kleine meisje op deze foto van heel lang geleden Christiana is! Schitterend om 

te zien wat er van een ziek klein meisje kan worden als ze zorg en liefde krijgt!  
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Wij zijn trots op Fouad en Sheku! Zij zijn allebei 

toegelaten tot de Njala Universiteit in Bo (Sierra 

Leone). In Januari zijn ze gestart met hun studie. 

 

KOKEN VOOR KERSTMIS 

Voor de kerstdagen maken we meestal iets extra’s 

over om het jaar mooi af te sluiten. Ook dit jaar 

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. De 

kinderen nodigen allemaal een vriendje of 

vriendinnetje uit en verder worden de armste mensen uit de buurt ook uitgenodigd. 

 

OVERLIJDEN VAN JOSEPH 

Het overlijden van Joseph was een triest dieptepunt van 2022. Hij groeide 

op in het weeshuis en werkte als docent in de school. Na een lang ziekbed 

kwam men erachter dat hij kanker had. Behandelingen waren niet meer 

mogelijk. 

De gezondheidzorg in Sierra Leone is beter dan jaren geleden, maar is nog 

steeds heel beperkt. Artsen, verpleegkundigen en medicijnen zijn schaars. 

 

ERFENIS 

Zoals we in het vorige jaarverslag al kort vermeld hebben overleed eind 2021 een van onze 

vaste sponsoren. Hij steunde ons de afgelopen jaren en zocht zelf actief met ons naar nieuwe 

sponsors. Totaal onverwacht hoorden we dat hij ons een grote erfenis naliet toen hij eind 2021 

overleed. Door zijn nalatenschap zijn we de komende jaren verzekerd van een geweldig bedrag 

dat we kunnen inzetten voor het weeshuis en de school. Ook geeft het ons de kans om andere 

scholen in de omgeving te steunen. We willen ons daarbij vooral richten op landbouw en 

gezondheidszorg. We blijven vanzelfsprekend wel bij onze kern, en als stichting die drijft op 

een klein aantal personen, moet je ook niet meer aanpakken dan je aankunt. Inzet en 

betrouwbaarheid op lange termijn en stabiliteit zijn cruciaal voor ons. Uitgaven zoals het 

aanleggen van de extra schoolgebouwen, het inrichten van speciale ruimtes zoals bijvoorbeeld 

het lokaal voor exacte vakken en de computers met internet zijn alleen mogelijk door deze 

extra middelen. Deze lokalen worden “gedeeld” met de andere scholen in Port Loko. Kinderen 

en docenten van die scholen kunnen op specifieke 

dagdelen per week gebruik maken van de middelen 

die de school heeft. Verder gaan we ook bekijken 

hoe we ervoor kunnen zorgen dat meer kinderen 

van de omringende dorpjes naar de andere scholen 

van Port Loko kunnen. Denk daarbij aan transport 

en uniformen bijvoorbeeld. De kinderen in het 

weeshuis zijn en blijven belangrijk voor ons. 

Gelukkig werden er de afgelopen jaren steeds 

minder nieuwe kinderen in het weeshuis geplaatst. 

Dat is een goede ontwikkeling omdat opgroeien bij 

een zorgzame familie vanzelfsprekend enorm 

belangrijk is. 

 

OUD-COLLEGA’S ZIJN HENK NOG NIET VERGETEN 

Door Corona werd de afscheidsreceptie van drie oud-collega’s van Henk twee keer uitgesteld, 

maar in april was het dan zo ver. Jarenlang werkten Jan, Pieter en Huub met Henk samen op 

de Spoedeisende Hulp van het Laurentius ziekenhuis in Roermond. In die tijd ging Henk 

regelmatig naar Afrika en zijn collega’s en de directie steunden hem jarenlang in zijn werk in 

o.a. Sudan, Rwanda, Liberia en Sierra Leone. Bij hun afscheid wilden de heren liever geen 

cadeaus maar wel graag een gift voor onze stichting.  Dit bracht 1960 euro op. Bedankt 

mannen! Geweldig dat jullie na al die jaren nog steeds aan Henk en zijn gedrevenheid denken. 
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SCHOOLMEUBILAIR EN SCHOOLSPULLEN 

In het voorjaar van 2022 hebben we een container kunnen versturen met o.a. het 

schoolmeubilair dat we eind 2021 kregen. Vanuit een loods van A-Z Barbecue & Gourmet Party 

Service is alles in de container geladen. Ook konden we allerlei schoolspullen en lesmaterialen 

aanschaffen en in de container versturen. Vanzelfsprekend werden ook allerlei andere zaken 

zoals kleding, schoenen, tassen, etc. meegestuurd. Naast de uit Nederland verstuurde spullen 

hebben we eind 2022 na lang zoeken een bedrijf gevonden dat de inrichting van het leslokaal 

voor scheikunde, biologie en natuurkunde kan doen en van de computerruimte. In het voorjaar 

van 2023 zal dat bedrijf de meubels en verdere materialen leveren.  

 

     
 

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 2022 was het maken en verkopen ook weer goed 

voor ruim 2.100 euro. Hierbij een extra woord van dank aan iedereen die fruit gedoneerd 

heeft.   

 

KERSTMIS, PASEN EN VREDESWEEK IN HORN 

Ook dit jaar mochten we na de Heilige Missen tijdens Pasen en Kerstmis in Horn weer 

collecteren. Achter in de kerk konden de kerkbezoekers zoals ieder jaar foto’s bekijken van het 

weeshuis, en zo zien hoe het eraan toe gaat en wat er met het geld gedaan wordt. 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. 

 

DALBEWONERS 

In juni bestond buurtvereniging de Dalbewoners in Horn 50 jaar. Annie en Henk horen bij de 

eerste generatie bewoners van deze ooit nieuwe woonwijk in Horn. Het bestuur nodigde Annie 

uit om tijdens het feest spullen te verkopen en de opbrengst van de loterij ging naar onze 

stichting. Een heel mooi gebaar van haar buurtgenoten.  

 

ZIJ-ACTIEF 

In oktober gaven we een lezing voor ongeveer 40 personen bij Zij-Actief in Horn. Annie en 

Mark vertelden over het werk van de stichting en het land Sierra Leone. Sommigen aanwezigen 

kennen onze stichting al jaren, en voor anderen was het een nieuw verhaal. Tijdens de 

presentatie gingen we in op de geschiedenis van de stichting en op alles wat we doen in Sierra 

Leone. Na afloop kregen we een gift en we hebben er allerlei spullen verkocht. 

 



 Stichting Henk Arts – HelpSierraLeone.com 

 

 6 

MARKTEN  

Dit jaar stonden o.a. Jacqueline, Riek, Elke, Annie en Monique op de 

sinterklaas-kerstmarkt in Horn, de braderie in Buggenum en op de 

kerstmarkt in Kronenberg. Natuurlijk is het mooi dat we daar spullen 

kunnen verkopen, maar even belangrijk is dat we met iedereen in 

gesprek kunnen gaan over wat we doen. Zo kunnen we onze verhalen 

delen met mensen die ons al jaren kennen en informatie geven aan 

belangstellenden die we nooit eerder gesproken hebben. 

 

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. 

 

 

Welk cijfer is voor jou het meest opvallend? 

Even 5 verschillen op een rijtje. Het zijn cijfers van de VN. 

 

 
 

 

 

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: 
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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.  In maart gaan we op werkbezoek bij het weeshuis en de 

school om zo ter plaatse te bespreken wat er goed gaat, wat beter kan en waar behoefte aan 

is. Afbouwen en inrichten van de schoolgebouwen, opknappen van het weeshuis en het 

jongenshuis staan al op de planning. 

Een deel van ons vermogen is sinds juni 2022 belegd met een neutraal risicoprofiel. Gedurende 

de looptijd van de beleggingen kan de portefeuille in waarde fluctueren. Diverse factoren zijn 

van invloed op de verwachte waarde van de beleggingen. Op 31 december 2022 was er een 

negatief resultaat terwijl er enkele weken later in januari weer een positief resultaat stond van 

ongeveer 4.500 euro. Wij beleggen voor de lange termijn. 
 

NB. i.v.m. privacywetgeving beschikken wij niet automatisch over de gegevens van nieuwe 

donateurs. Banken mogen deze gegevens niet verstrekken. 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. 
 

Namens het stichtingsbestuur: Bedankt! 

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

bestuursleden Monique Smeets en Hans Arts. 
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Inkomsten en uitgaven 2022     

Inkomsten:   Uitgaven:  
   School  

Maanddonateurs €    5.687,50  Bouw lokalen en inrichting  €  107.339,46  
Jaardonateurs €    9.435,00  Voorschot aanschaf meubilair 

nieuwe school  €    38.223,85  
Giften €    9.628,99  Materialen exacte vakken  €    17.750,59  
Giften voor salarissen docenten €    1.300,00  Internetsysteem aanschaf en 1 

kwartaal gebruik  €    14.059,54  
Erfenis € 1.077.817,82 Zonne-energie installatie nieuwe 

school  €    12.867,47  
Afscheidsfeest Huub, Jan en Pieter €    1.960,00 Salarissen Docenten  €    10.607,80  
Jubileumfeest Dalbewoners €       190,00  Container transport  €      8.734,74  
Afscheid Gerry en Mathieu €     1094,65  Verstuurde goederen voor school  €      7.645,16  
Verkoop spullen  €       905,65  Installatie Internetsysteem  €      1.494,41  
Verkoop jam Riek & Annie €    2.106,50  Software PCs  €      1.079,17  
Kerstgaven €    1.260,00  Lokaal gekochte goederen school  €         581,69  
Kaarten/corsages Jaqueline Vesters €       340,00    
Fooienpot Biezaak 
Collecte Pasen en Kerstmis Kerk 
Horn 

€       135,94 
€       721,27 

 Weeshuis  
Schoolgeld studenten, huur, 
boeken, uniformen, etc.  €    20.573,49  

Giften Energiecompensatie €       260,00  Voeding, kleding en salarissen  €    18.503,90  
Correctie Interpolis €         27,65  Extra voeding en cadeaus Kerst  €      1.002,39  

   Kippen en kippenvoer  €         753,99  

   Medische kosten onderzoek en 
behandeling Joseph (kanker)  €         693,19  

   Kosten Afstuderen Christina  €         503,90  

   Reparatie rijstdorser  €         250,00  

   Medicijnen  €           72,25  

     

   Kosten stichting  

   Verzekeringen  €         656,48  

   Bank kosten  €         406,77  

   Onkosten informatiemiddag  €         100,00  

   Kamer van koophandel  €           72,80  

   Resultaat beleggingen (negatief) €    14.924,58 
Rente €          0,00  Rente  €           45,52  
     
   Saldo per 31-12-2022 €  833.927,83 
   (Verschil tussen inkomsten en uitgaven)  

 €1.112.870,97   €1.112.870,97 
     
Saldo 1-1-2022   31-12-2022 
     
Zakelijke rekening €      159,68  Zakelijke rekening  €   79.282,61  
Eerste Spaarrekening € 30.269,19  Eerste Spaarrekening  € 100.000,00  
Tweede Spaarrekening €          0,00  Tweede Spaarrekening  € 100.000,00  
Beleggingen €          0,00  Beleggingen  € 585.075,42  
In kas (wisselgeld) €        36,30  In kas (wisselgeld)  €          34,97  
     

Totaal saldo €   30.465,17  Totaal saldo €  864.393,00 
 

www.helpsierraleone.com 
 

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!  

 

 Stichtinghenkarts            Facebook.com/helpsierraleone                         


