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1. Saldo zakenrekening 96 00 77 723 
  

Saldo 1-1-2015               €  2015.62 

Saldo 31-12-2015              €  9195.38 
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2.   Zakelijke rekening totalen 
      

Credit 31-12-2015 zakelijke rekening(+ saldo 1-1-2015)  €  9195.38 

• Saldo 01-01-15        €   2015.62 

• Giften particulieren zakelijke rekening  Stichting Taiama Andreas €     

456.30 

        Verdeeld over 4 kwartalen in euro’s 

1e 

kwart 

2e 

kwart  

3e 

kwart  

4e 

kwart 

100 56.30 0 300 

  

• Overige baten          € 13568.90 

       Totaal, verdeeld over 4 kwartalen in euro’s 

Overige baten  

1e kwart 2e kwart  3e kwart  4e 

kwart 

Credit bank na aftrek kosten 0.52  5.50 5.99 3.20 

Sponsorloop Bernardinuscollege  3300     

Retour Ebola project. 

NMJD(verkeerde rek) 

 3475    

Retour B, lening van de stichting tbv 

ebola 

1000    

Palmzondag Andreas parochie,   390   

Vastenaktie parochie rekening, 

inclusief de acties door de kinderen 

 1586   

Stoppen wereldwinkel Heerlen 2405.69    

Sponsorloop basisschool Ummer 

Clumme 

 1397   

Totaal 3406.21   10153.50 5.99 3.20 

        Totaal credit 2015  €  16040.82 
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Debet 2014 zakelijke rekening     €   6845.44  

       Verdeeld over 4 kwartalen in euro’s 

 

Lasten  1ekwart.

  

2ekwart

  

3ekwar

t   

4ekwart 

  

Bankkosten(provisie, rente) 0.35    

Argeweb BV   71.87   

 

 

Kamer van koophandel   7.50  

Kleine uitgaven activiteiten 222.85 10 39.12  

Tel. kosten SL teruggave foutieve boeking   40  

Vastenaktie Defence for children SL   6000   

Logo M. Rietdijk   453.75  

Totalen 223.20 6081.87 540.37 0 

 

Saldo 31-12-2015       € 9195.38 

 

 

 

Saldo sparen op maatrekening 96 00 77 774 
 
Saldo 01-01-2015               €  6650.06 

Saldo 31-12-2015                €  6791.94 

3. Sparen op maat rekening totalen 
 

• Credit 2014, spaarrekening(plus saldo 1-1-2015)         €        141.88 

      Verdeeld over 4 kwartalen in euro’s 

  1  kwart 2e kwart 3e kwart 4e kwart 

Credit rente 2014 141.88       

Van zaken naar sparen     

Totalen 141.88    
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  •  Debet, spaarrekening          €  0 

      Verdeeld over 4 kwartalen 

     1e kwart 2e kwart 3e kwart 4e kwart 

Van spaar naar zakelijk 
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4. De stand van zaken in 2015. 
 

 
 
Zoals vorig jaar al aangekondigd hebben we met Defence for Children Sierra 
Leone een project gestart in Kabala, de stad waar Kelly Fofanah vandaan komt. 
Een gebied in het Noorden van Sierra Leone waar relatief nog weinig projecten 
door NGO’s hebben plaats gevonden. Ook hier is de bevolking relatief jong 
door veel sterfgevallen tijdens de burgeroorlog en dit jaar nog de ebola 
epidemie. De jeugdigen staan dus voor de de moeilijke taak opnieuw een 
functionerende samenleving tot stand te brengen. Ons project gaat daarover. 
Na een langzame aanlooptijd door het vertraagd vrij komen van de gelden voor 
dit project, is er vanaf maart veel werk verzet door Samira Halloway. 
Bij de start van het project bezocht ze alle instanties en een aantal scholen in 
de stad om draagvlak voor het project te vinden. Veel mensen waren 
enthousiast omdat een dergelijke organisatie iets aan de problemen rond de 
kinderen in gebied te doet. 
 

 
 
Het project beoogt kinderen weerbaar te maken, hen leren een goede mening 
te vormen over talrijke situaties in hun leefomgeving te vormen en daarmee 
vervolgens naar hun achterban te gaan, de eigen scholen, om daar het geleerde  
 
 
 
 
bespreekbaar te maken. Zij moeten ook met instanties contact gaan maken om 
hun problemen en wensen kenbaar te maken. Een ambitieus project, maar als 
deze generatie dit niet kan opnemen gebeurt er niets. 
Er is in de lokale gemeenschappen nog veel sprake van gedwongen vroege 
huwelijken door uithuwelijken van de jonge meisjes, veel seksueel geweld en 
veel uitval in scholen, omdat kinderen economisch nodig zijn. 

 
 

 
Samira Halloway is daar uit het niets mee begonnen en heeft al veel bereikt. 
Ze werkt nu met een basis ‘council’, bestaande uit 20 meisjes en 20 jongens. 
We ontvangen regelmatig verslagen met veel foto’s van de activiteiten. 
De kinderen komen 2x per week bijeen en werken dan aan de doelen van het 
project. Een grote activiteit was de deelname aan de dag voor het Afrikaane 
kind die in Sierra Leon dit jaar in Kabala plaats vond. 
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5 Ons nieuwe logo. 
Nadat de samenwerking met de Womens Partnership for Justice en Peace 
beëindigd was(zie jaarverslag 2014), was het nodig om een nieuw logo te 
maken omdat ons oude logo verband hield met de WPJP.  
Marijke Rietdijk heeft het logo gemaakt en het ziet er fleurig uit: de 2 kinderen 
tussen 2 volwassenen, geven aan waar het nu om gaat: zorg en begeleiden van 
kinderen en hun toekomst in dit Afrikaanse land. 
 
 
6 Eigen doelen project Vastenactie 2016 
We hebben het project nu voor het 2e jaar aangemeld als eigen doelproject bij 
Vastenaktie. Vastenaktie keurde het 3 jarige project al eerder goed en voegt 
aan het door de parochie en de stichting bijeengebracht geld, nog eens 50% 
toe. 
De directeur van Defence fot Children Sierra Leone Abdul Manaff Kemokai 
bezocht onze organisatie en besprak met ons het opstarten van het project. 
Door vastenactie en Defence for Children wordt benadrukt dat bij een goed 
lopend project het wederzijds bezoeken van elkaar een voorwaarde is voor het 
slagen. We willen daar in de komende jaren dan ook aandacht aan besteden.  
 

 
7 Landelijke Vastenaktie 2015 
 

Op 1 maart ging de vastenactie van start: tijdens de viering werd het project 

toegelicht. Na de viering verkochten de kinderen zelfgemaakt handwerkjes en 

werd er een PowerPoint presentatie vertoond. 

De bezorgers van het parochieblad verspreidden ook onze folder met 

acceptgirokaart voor de vastenactie. 

Maandag 2 maart was dit jaar de gezamenlijke opening van de landelijke 

vastenactie van het dekenaat Heerlen in het parochiezaaltje van de 

Andreasparochie. Het dekenaat sloot aan bij het bisdom project. De Andreas 

parochie en de stichting voeren het eigen doelen project in Kabala uit en lieten 

daarover informatie zien. 

Op palmzondag gonsde het van de activiteiten in de parochie. Tijdens de 
viering werd informatie over de stand van zaken gegeven en aangepaste zang 
van het Sopaf koor. Na de viering was er een doorlopende PowerPoint 
presentatie en een aantal andere activiteiten. Er was Afrikaanse soep, er 



7 

 

werden veel bakproducten van vrijwilligers verkocht, er konden Afrikaanse 
instrumenten bespeeld worden en de kinderen verkochten weer 
knutselwerkjes. Door het slechte weer werd maar door een klein aantal 
mensen de wandeling in de buurt van de kerk gelopen. Een mooie opbrengst 
van € 390. 
 

 
 
 
 
De wereldwinkel van Heerlen hield op te bestaan en doneerde de resterende 
gelden aan de stichting: er waren voorheen al veel contacten door de 
dependance in de kerk.  
 
Marieke organiseerde op haar school ‘Ummer Clumme’ een heel succesvolle 
sponsortocht. 
 
Eline en Jack waren in basisschool de windwijzer, gaven les over Sierra Leone 
en maakten de kinderen enthousiast voor de wandeltocht. 
 
Kelly, Marie José en Jack geven les op het Bernardinuscollege en door de 
leerlingen werd op Goede vrijdag een sponsortocht gelopen. 
 
 
 
 
 
Naast de activiteiten om geld te verzamelen gaven we veel aandacht aan de 
bedoeling en achtergrond van het project, ervan uitgaande dat goed 
begrijpen van mensen hier en daar de enige kans op uiteindelijk succes biedt.  
 
 

 
8 De Ebola uitbraak. 
 
 
Het werken in Sierra Leone is na de ebola crisis weer mogelijk: alles heeft een 
hele tijd stil gelegen. In het project wordt ook aandacht aan ebola en daarmee 
aan hygiënische omstandigheden aandacht geschonken. 
Het gevaar is immers nog lang niet weg: nog onlangs is er incidenteel een 
aantal gevallen van ebola geconstateerd. 
De National Movement for Justice and Devellopment (NMJD), voerde het door 
hen opgezette project ter bestrijding en preventie van ebola tijdens de ebola 
epidemie uit. Dit is mede mogelijk gemaakt via bemiddeling van onze 
voorzitter. Uit de gelden van onze stichting is € 3000 overgemaakt aan Cordaid,  
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daarbij een privé donatie van € 1500. In het totaal € 4.500. Cordaid verhoogde 
dat bedrag met €…… 
De NMJD heeft dit project daarna uitgevoerd en erover aan Cordaid 
gerapporteerd. 
Door een verkeerd banknummer is een voorlopige storting van 3500 lang 
blijven hangen in Sierra Leone: na intensief lobbyen is dat bedrag uiteindelijk 
teruggestort door de betreffende bank.  
 
9  De financiële resultaten zijn tot stand gekomen door: 

 

• Er zijn dit jaar € 456.30 aan particuliere giften voor de stichting 
binnengekomen. De vastenactie giften kwamen voor het grootste deel 
binnen op de parochie giro. Samen met de door de kinderen 
bijeengebrachte giften kwam dit neer op € 1586.  

• Het Bernardinuscollege bracht ook dit jaar weer veel geld bijeen met 
hun sponsorloop: € 3300. Er waren geen activiteiten meer rond de 
jaarlijkse St. Franciscus dag. Dit is voorlopig tevens de laatste keer dat 
het Bernardinuscollege actie voor ons voert: ze doen dit steeds maar 
rond de 3 jaar voor een bepaald goed doel: dan is een andere 
organisatie aan de beurt. We bedanken deze school voor haar grote 
inspanningen. 

•  Marie José Brounen en Jacq Zenden gaven in deze periode weer lessen 
aan groepen kinderen van het Bernardinus college van deze school: 
altijd een happening met erg veel aandacht en betrokkenheid: je hoort 
dat niet vaak over deze groep kinderen.  

• Marieke organiseerde op basisschool ‘ummer Clumme’ een 
sponsortocht: € 1397. Dat kan ze niet elk jaar doen. 

• Een eenmalige gift bij het stoppen van de wereldwinkel Heerlen: € 
2405.69 

• In de Andreaskerk: € 390. 
 
 

Allen die hun interesse toonden in onze activiteiten en meewerkten aan 

het bijeen brengen van deze financiële middelen zeggen wij dank mede 

namens Defence for Children Sierra Leone: de kinderen in Kabala, Samira 

Halloway die het project uitvoert en Abdul Manaff Kemokai. 

Heerlen, 05-02-2016 

Gard Verstegen, penningmeester 


