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1. Saldo zakenrekening 96 00 77 723 
  

Saldo 1-1-2016               €  9195.38 

Saldo 31-12-2016              €  2388,98 

 

 

 

 

mailto:info@taiama-andreas.org


2 

 

 

 

 

 

 

2.   Zakelijke rekening totalen 
      

Credit 31-12-2016 bij op zakelijke rekening(+ saldo 1-1-2016) € 2388,98 

• Saldo 01-01-16        €   9195.38 

• Giften particulieren zakelijke rekening  Stichting Taiama Andreas €     

325.00 

        Verdeeld over 4 kwartalen in euro’s 

1e 

kwart 

2e 

kwart  

3e 

kwart  

4e 

kwart 

100  0 225 

  

• Overige baten          € 2012.71 

       Totaal, verdeeld over 4 kwartalen in euro’s 

Overige baten  

1e kwart 2e kwart  3e kwart  4e 

kwart 

Vastenzondag Andreas parochie,   145.90   

Vastenaktie parochie rekening, 

inclusief de acties door de kinderen 

 1817.50   

Deurcollecte/communiekinderen  49.31   

Totaal  2012.71   

     

        Totaal credit 2016  €  11533.09 

 

Debet 31-12-2016 zakelijke rekening    €  
 9144.11  

       Verdeeld over 4 kwartalen in euro’s 

 

Lasten  1ekwart.

  

2ekwart

  

3ekwar

t   

4ekwart 
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Bankkosten(provisie, rente) 2.51 4.20 2.40 2.40 

Kosten website     60 

Kleine uitgaven activiteiten 72.60    

Vastenactie Defence for children SL   6000   

Vliegtickets reisfebr. + kostendeel    3000 

Totalen 75.11 6004.20 2.40 3062.40 

 

Saldo 31-12-2015       € 2388.98 

 

 

 

Saldo sparen op maatrekening 96 00 77 774 
 
Saldo 01-01-2016               €  6791.94 

Saldo 31-12-2016                €  6861.65 

3. Sparen op maat rekening totalen 
 

• Credit 2016, spaarrekening(bij, plus saldo 1-1-2016)          €  6861.65 

      Verdeeld over 4 kwartalen in euro’s 

  1  kwart 2e kwart 3e kwart 4e kwart 

Credit rente in jan 2016 69.71       

Van zaken naar sparen     

Totalen 69.71    
 

 

  

  •  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 januari 2016. 
 

Het project met Defence for Children Sierra Leone, Strengthening Youth and 
Children, Sierra Leone’’ in Kabala, de stad waar Kelly Fofanah vandaan komt, 
gaat nu he laatste jaar in.  
Defence for Children, Sierra Leone wordt geleid door Abdul Manaff Kemokai. 
Hij ontving in 2016 in Zweden de the Child 10 Award 2016. 
Eind vorig jaar hebben we gesproken met de directeur van Defence fot Children 
Sierra Leone Abdul Manaff Kemokai over zijn en onze organisatie over de 
voortgang het project.  
Ook In september bezocht hij ons bij de vrijwilligers dag en sprak tijdens de 
dienst over het project.  
Samira Halloway voert het project in Kabala uit. 
Kabala is een regio 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 in het vorige 
jaar nog de ebola epidemie. De jeugdigen staan dus voor de moeilijke taak 
opnieuw een functionerende samenleving tot stand te brengen. Ons project  
gaat daarover. 
 
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. Ze worden getraind om na afloop van het project met 
deze groep door te gaan. 
 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. Veel activiteiten 
van de groep hebben met deze problemen te maken 
 
Ook dit jaar was de aanlooptijd weer traag. Het voorschot werd door 
Vastenactie Nederland te laat overgemaakt(eerst het voorschot, later ook het 
restant) door fouten in hun organisatie. Vooral de voorbereiding van The Day 
Of The African Child(16 juni) heeft daaronder geleden. Hetzelfde gebeurde ook 
bij The International Girls Day.. Samira Halloway rapporteerde in september en 
liet daarin zien dat er toch veel gebeurd is en dat CYAB groep ( The Children 
and Youth Advisory Board) goed functioneert. 
Zowel de groep als geheel als de kinderen afzonderlijk doen regelmatig mee 
aan overleg dat met diverse instanties en andere lokale organisaties gevoerd 
wordt 
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Samira Halloway is daar uit het niets mee begonnen en heeft al veel bereikt. 
De ‘basis ‘council’, bestaande uit 20 meisjes en 20 jongens loopt goed. We 
ontvangen verslagen met veel foto’s van de activiteiten. Toch was de 
verslaggeving ook reden om verder door te vragen over een aantal zaken in dit  
project. We realiseerden ons dat we feitelijk te weinig op de hoogte waren en 
daardoor toch veel dingen misten. 
Lastig is dat internet en mailen lang niet altijd mogelijk is. Wel heeft Marie José 
regelmatig What’s App contact met Samira; daar komen de meeste zaken aan 
de orde en is het contact goed. In de Whats App groep zit ook Abdul: hij is dus 
automatisch op de hoogte. 
 
De kinderen komen 2x per week bijeen en werken dan aan de doelen van het 
project. Een gedeelte van deze activiteiten vinden plaats ‘onder eigen regie’: 
wennen aan zelf functioneren na afloop van het project.  
 
16 juni: een grote activiteit was de deelname aan de Day of the African Child op 
16 Juni die in Sierra Leon dit jaar in Kabala plaats vond. Hierboven is al vermeld 
dat de dag niet optimaal was voorbereid. Toch hebben kinderen in Kabala 
meegedaan en er waren mooie opnamen daarvan. 
 
11 oktober was de International Day of the Girl. Het thema in Sierra Leone was 
tienerhuwelijken en tienerzwangerschappen. 
Er was een kinderparlement in de hoofdstad Freetown waar de meisjes uit 
onze groep aan mochten deelnemen en ook in Kabala waren activiteiten: 
 
Op 10 november werd samen met Plan Sierra Leone actie gevoerd in 
Semamaya, Bafodia, een dorp  12 mijl van Kabala, als een voorbeeld situatie 
van onderwijs voor ouders en andere mensen van dit dorp.. 
 
Omdat het project snel zal eindigen heeft het CYAB een ‘executieve’ team 
(bestuur?), constitution(reglement?) en een plan van actie waarmee ze 
werken. Ze  zijn lid van het ‘kind protection committee’  van het district en 
rapporteren daar afzonderlijk aan als een kinderorganisatie.  
Ze beleggen veergaderingen, dragen punten aan en plannen hun eigen 
activiteiten Zij krijgen als kind organisatie zelf documentatie over belangrijke 
vergaderingen, Zelfstandig werken is van het begin af aan geïmplementeerd 
kijkend naar het functioneren als het project beëindigd is 
Het is ons niet duidelijk of de beoogde ‘sneeuwbalwerking’ ook heeft 
plaatsgevonden. Op het einde van het jaar zou elk CYAB lid 3 jeugdigen in hun 
eigen kring in het project betrokken hebben: 120 geinformeerden er bij. Het 
gaat hierbij vooral om kennis overdracht. Deze groep wordt dan betrokken bij 
de dag van het Afrikaanse kind. 
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We hebben dit jaar ook veel gesproken over de begeleiding die door Abdul 
Manaff Kemokai en een functionaris uit Makeni aan Samira gegeven zou 
worden. Bij nader inzien vond Abdul dat Samira ‘dit niet nodig heeft’ omdat ze 
het prima aan kan. De begeliding uit Makeni was helemaal weggevallen.  
Op 14 juli is er als nog een monitoring en supervisie bezoek geweest door 

Abdul en een functionaris uit Makeni, nadat onzerzijds naar zo’n bezoek 

gevraagds was. Wij denken toch monitoring en supervisie wel nodig is al is het 

maar om, met de woorden van Gerda te spreken, om als klanknord te dienen.. 

 
Als antwoord op de brieven van de kinderen is er een gezamenlijke 
antwoordbrief verstuurd met informatie over de bestuiursleden van onze 
stichting die daar voor een stukje hebben ingeleverd. 
Toch is te merken dat nog altijd veel kinderen niet naar school kunnen omdat 

de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. 

 
5. Dekenale Bijeenkomsten rond Vastenactie, maart 2016. 
 
Eline en Gard waren aanwezig namens de stichting en de parochie. Door ons 
wordt de dag niet als erg zinnig ervaren. Er was een kleine groep aanwezig. 
Guus Prevoo, in dienst bij Vastenactie, heeft nog eens uiteengezet hoe het 
geheel werkzaam kan zijn.  
Op een later tijdstip gaf de dekenale groep aan niet gelukkig te zijn met 2 
projecten. Ons project loopt echter al lang en wordt ook op een andere basis 
uitgevoerd.  
 

6. Landelijke Vastenaktie 2015 in de parochie. 
 

Voor zondag 6 maart werd door de bezorgers van het parochieblad ook onze 

folder voor de Vastenactie, met de gebruikelijke acceptgirokaart. 

Er was een fototentoonstelling gemaakt vooral van foto’s die van vorige 
bezoeken nog goed herkenbaar waren. Onder de fot was een passende tekst 
gezet. Het geheel was heel erg mooi: vooral door de bekendheid van foto’s die 
door ons gemaakt zijn. 

Op zondag 6 maart werd er in de dienst veel aandacht besteed aan de 
Vastenactie. De liturgie werd vooral opgebouwd rond het evangelie over de 
verloren zoon: de barmhartigheid van de vader voor zijn verloren gewaande 
zoon en het gesprek met de oudste zoon om die handelswijze uit te leggen: je 
hebt altijd al alles wat van mij is. Daar gaat het in de vastenactie eigenlijk ook  
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over: het is niet alleen barmhartigheid verlenen aan mensen in Sierra Leone, 
maar ook om de gedachte dat wij altijd al zo veel hebben. 

Na de viering verkochten de kinderen zelfgemaakt handwerkjes en was er 
koffie en thee.                                                                                                         
Tijdens dit koffie/theedrinken werd een PowerPointpresentatie door ‘Marie 
José vertoond, waarin kinderen die deelnemen aan ons project voor Defence 
for Children in Kabala, aan het woord kwamen. Hun stem klinkt en wordt 
gehoord op scholen en bij de overheid. Dat is het doel van dit project: kinderen 
mondig en weerbaar maken, zodat ze in de toekomst dit land weer samen 
kunnen opbouwen.                                                                                                                                    
Daarna leidde Jacq een quiz met wetenswaardigheden over Sierra Leone, die 
zelfs voor ingewijden nog moeilijk genoeg bleek te zijn.                                                                       
Uiteindelijk werd er onder leiding van Kelly flink 'gedjembéd'; het was een lust 
voor het oor. 

We kunnen terugzien op een mooie morgen. Op 16 juni verstuurden wij een 
narratief rapport naar Vastenactie. 

 

7. Inkomsten van de parochie voor de Vastenactie 

Uiteindelijk werd het bedrag parochie zelf € 2012,71. Hierbij valt op te merken 

dat er geen grote acties bij waren: vorig jaar waren er forse inkomsten door 

acties van het Bernardinuscollege, Basisschool Ummer Clumme, en grote gift 

bij het stoppen van de wereldwinkel Heerlen. Dus alles bij elkaar een heel mooi 

bedrag. 

 
 
5 Eigen doelen project Vastenactie 2017 
 
 We hebben het project nu voor het 3e jaar aangemeld als eigen doelproject bij 
Vastenaktie. Vastenaktie keurde het 3 jarige project al eerder goed. Nu is ook 
het project voor het 3e jaar goedgekeurd, onder voorbehoud dat de nieuwe 
begroting nog ingestuurd wordt. Dit is aan Abdul Manaff Kemokai en aan 
Samira Halloway gevraagd, maar tot heden is dit nog niet gebeurd. Als dit rond 
is voegt vastenactie aan het door de parochie en de stichting bijeengebracht 
geld, nog eens 50% toe. 
 
 
 
 



8 

 

 
 
8. Contacten met Vastenaktie. 
We hebben dit jaar veel contacten gehad met Vastenactie. Er waren steeds 
problemen met het over maken van het voorschot en het restbedrag. Het was 
moeilijk om daar schot in te krijgen. Dat lag niet aan de contactpersonen, 
waarmee de gesprekken gevoerd werden, maar dieper in de organisatie. 
Uiteindelijk zijn de gelden correct, maar dus te laat, overgemaakt. 
Op 3 september zijn Jacq en Gard naar Den Bosch geweest voor een dag voor 
Eigen Doelen projecten. Die dag was erg leerzaam en we hebben de ‘gezichten’ 
beter leren kennen 
 
9. Project Landgraaf  

Kelly Fofanah op de basisscholen in Landgraaf. Eind februari begin maart deed 
Kelly Fofanah (één van onze bestuursleden) mee aan het project Multicultureel 
van het Service gilde in Landgraaf. Doelstelling van dit project is bevorderen 
van onderling begrip, waardering en respect tussen ons en Nederlanders met 
een andere culturele achtergrond. Kelly greep de uitnodiging aan om mee te 
doen bij dit project in basisscholen van Landgraaf en met succes. Er werd 
verteld over Sierra Leone aan de hand van een foto impressie, er was een 
filmpje van een dag uit het leven van een 13 jarig meisje in Freetown en er 
werd zelfs een lied gezongen met als thema de eigen school uiteraard onder 
begeleiding van een echte Afrikaanse Djembé. De kinderen waren erg 
enthousiast en stelden veel vragen en ze kwamen tot de conclusie dat er toch 
ook veel overeenkomsten waren tussen Sierra Leone: de huizen die daar vaak 
met koeienpoep werden gebouwd staan hier ook nog: de oude vakwerkhuizen 
in Limburg werden opgebouwd uit een geraamte opgevuld met leem. Deze 
leem werd vermengd met urine van koeien of paarden; de leemvulling werd 
hierdoor versterkt  

10. Uitwisseling reis 
Door Cordaid, Vastenactie en Defence for Children wordt benadrukt dat bij een 
goed lopend project het wederzijds bezoeken van elkaar een voorwaarde is 
voor het slagen. Ook bij ons bestaat de indruk dat een bezoek nodig is om beter 
met elk aar te kunnen communiceren Door een aantal oorzaken is dit het 
afgelopen jaar niet gelukt, maar is wel gepland in februari 2017. Er is overleg 
geweest met Abdul Manaff Kemokai over de invulling van het bezoek en 
mogelijkheden voor overnachten. 
 

11. Vormsel voorbereiding, maart 16 
 
Na een vraag van Eline heeft Jacq meegedaan  bij een groep vormelingen om ze 
beter te motiveren. Tijdens een bijeenkomst heeft hij het over Sierra Leone 
gehad. Dat is goed gegaan. 
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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, 09-01-2017 

Gard Verstegen, penningmeester 


