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Jaarverslag
Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2013 van Stichting Help Sierra Leone.
Graag willen wij u informeren over de voortgang van onze projecten.
Sierra Leone heeft jarenlang geleden onder een afschuwelijke burgeroorlog en is
momenteel een van de armste landen ter wereld. Zoals velen van u al bekend is houdt
de stichting zich bezig met het steunen van projecten die de bevolking van Sierra
Leone weer nieuwe hoop kunnen geven en mogelijkheden om hun land op te bouwen
of hun levensomstandigheden te verbeteren. Wij werken samen met lokale christelijke
kerken
Als bestuur kunnen wij met tevredenheid terugkijken op het jaar 2013.
Het afgelopen jaar zijn in Sierra Leone, volgens plan, op diverse plaatsen waterputten
en sanitaire gebouwtjes gerealiseerd. Wij hebben hiervoor samengewerkt met een
lokaal bouwbedrijf, waarmee we inmiddels goede contacten hebben opgebouwd. Ook
is er een begin gemaakt met de bouw van een woonhuis annex gastenverblijf op onze
eigen grond.
Het trouwjurkenproject leverde al wat winst op, zodat er naaimachines konden worden
gekocht voor de Foundation Tailoring School, waar vrouwen een naaidiploma kunnen
halen.
Simon Seisay had via zijn werk de mogelijkheid om diverse malen naar Sierra Leone
te reizen, waarbij hij ook de kans kreeg om ter plekke zaken te regelen voor de
stichting.
In Nederland en Sierra Leone werd enorm veel energie gestoken in het schrijven van
een projectplan voor de Vastenaktie van 2014. Het gaat een landbouwproject worden
in het dorp Mabron: een groep van rond de 150 vrouwen zal de mogelijkheid krijgen
om maïs te gaan verbouwen. Met de opbrengst kunnen zij hun levensomstandigheden
verbeteren. Een deel van de opbrengst vloeit terug in de stichting kas, zodat er
enerzijds continuïteit met het landbouwproject kan worden geboden en anderzijds
weer andere projecten kunnen worden opgezet, zoals het bouwen van een kliniek. Tot
onze vreugde is het project door de Vastenaktie geaccepteerd. Dat betekent dat in de
vastentijd 11 scholen in Houten en de Krommerijn omgeving geld zullen gaan
inzamelen ten behoeve van genoemd project! In verband met het project, er moeten
landbouwmachines verscheept worden, zijn we ook begonnen met het organiseren van
een containertransport.
Als altijd leverde onze nieuwsbrief, die steeds in mei en in december wordt verstuurd,
positieve resultaten op. Mondeling en in de vorm van financiële bijdragen. De sponsors
waarderen de vorm waarin zij op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten.
Om kosten te sparen willen wij waar mogelijk de nieuwsbrieven per mail gaan
verzenden.
Diverse kerken hebben onze stichting op het collecterooster geplaatst. En ondanks de
economische crisis hebben wij een trouwe groep sponsors. Wij mochten weer deel
uitmaken van de (helaas laatste) concerttour van Elly en Rikkert. In kerkbladen en
lokale pers verschenen artikelen over de activiteiten van onze stichting. Een bedrijf,
Holland Ship Yard, wil in samenwerking met ons een schooltje bouwen met een
sanitaire voorziening en een waterput , ook in het dorp Mabron. De werkzaamheden
hiervoor zijn al gestart en de put is inmiddels geslagen !
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Wij zijn dankbaar voor het feit dat met bescheiden middelen toch veel wordt bereikt in
Sierra Leone en dat de projecten en de hulpgoederen daadwerkelijk de lasten
verlichten van mensen die dit het meeste nodig hebben. Sierra Leone behoort nog
steeds tot de armste landen ter wereld.
Het komende jaar hopen en vertrouwen we op dezelfde voet door te mogen en
kunnen gaan met onze activiteiten, mede dankzij de hulp van velen !
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Eeltje Hoekstra.

Voor meer informatie daarover zie onze website: www.stichtinghelpsierraleone.nl
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Doelstelling
Stichting Help Sierra Leone wil de noodlijdende bevolking van Sierra Leone een
helpende hand toesteken. Dit West-Afrikaanse land heeft jarenlang geleden onder een
bloedige burgeroorlog. Het is momenteel één van de armste landen ter wereld. Onze
stichting is opgericht in 2000 en staat ingeschreven onder nummer 30164473 bij de
Kamer van Koophandel te Utrecht.
De stichting stelt zich ten doel hulp te bieden door het geven van steun aan
kleinschalige projecten, geestelijk, materieel en financieel. Wij werken vanuit
christelijk perspectief samen met lokale kerken in Sierra Leone. Het werk wordt voor
zover mogelijk gedaan door vrijwilligers.

Sierra Leone
Sierra Leone ligt in West-Afrika aan de kust van de Noord-Atlantische oceaan. De
buurlanden zijn Guinea en Liberia. Sierra Leone heeft een tropisch klimaat, en de
regentijd is van mei tot december.










Naam: Republic of Sierra Leone
Oppervlakte: 71.000 km²
Aantal inwoners: 5,7 miljoen
Hoofdstad: Freetown
Belangrijkste talen: Krio en Engels
Belangrijkste bevolkinggroepen: Temne, Mende, Limba, Susu en de Krio
Munteenheid: Leone
Religie: Overwegend Moslim



Vlag:
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Toelichting bij de Jaarrekening 2013
Baten:
Dit jaar mochten wij € 20.946,65 ontvangen aan giften van particulieren. Een
deel daarvan kwam binnen als vast toegezegd maandelijks sponsorbedrag.
Een ander deel werd overgemaakt als eenmalige gift, veelal in reactie op een
nieuwsbrief.
Het aantal particuliere giften is dit jaar meer dan vorig jaar. Wij ontvingen
daarentegen minder aan bijdragen van instellingen, misschien is de huidige
economische crisis hier debet aan. Verschillende sponsors zegden hun bijdrage
op, anderen stopten met hun bijdragen. Wij hebben € 1.440 aan giften van
diverse instellingen ontvangen. Van Diaconieën, kindernevendiensten e.d. van
de verschillende kerken ontvingen wij een geldelijke ondersteuning, middels
een gift of een collecteopbrengst van totaal € 2.470. Deze inkomsten lieten in
2013 wederom een lichte daling zien ten opzichte van vorig jaar.
Als gevolg van het in 2011 gespaarde bedrag voor de projecten van 2012 en
2013 hebben wij een rente bate ontvangen van € 592,40.
Lasten:
Een bedrag van € 36.650 werd aan diverse projecten besteed in Sierra Leone.
Hiervan werd een aanzienlijk deel uitgegeven voor de bouw van
toiletgebouwtjes en waterputten € 27.480. Er is ten behoeve van het
landbouwproject een container aangekocht voor € 1.950. Aan reiskosten in
Nederland werd € 704 besteed. De overige administratiekosten inclusief
telefoonkosten bedroegen dit jaar € 1.485.
Resultaat:
Kosten en baten liepen dit jaar niet gelijk op, omdat we dit jaar veel projecten
hebben opgestart en gerealiseerd. Het jaar 2013 wordt afgesloten met een
negatief resultaat van €15.636. Dit tekort is gecompenseerd door een eerder
bijdrage van Impulsis. (Impulsis is het gezamenlijk loket voor Nederlandse
particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking van Edukans, ICCO en
Kerk in Actie).

Houten, maart 2014
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Financieel Jaarverslag 2013

Staat van Baten en Lasten over 2012 in euro's

2013

2012

Correctie
Beginsaldo Giro per 1-1

20.551,98

13.563,77

2011

2010

2009

2008

31,58

59,68

-10,00

5.398,46

3.975,11

16.538,19

1.073,79

BATEN
Donaties en subsidies

750,00

Giften instellingen (en acties vanaf 2007)
Giften vaste sponsors en particulieren
Rentebaten
Totaal:

1.440,00

6.296,47

12.321,60

8.388,37

5.641,54

17.410,63

20.946,65

17.534,93

13.908,26

26.485,28

20.716,82

17.119,27

592,40

661,82

22.979,05

25.243,22

26.229,86

34.873,65

26.358,36

34.529,90

1.905,34

2.357,18

1.979,21

1.098,53

970,55

725,69

75,00

7.288,38

9.404,62

1.592,68

LASTEN
Administratiekosten
Kosten zending materialen naar Sierra Leone

-

-

215,65

296,43

3.277,88

1.418,33

602,67

279,20

36.650,02

33.710,52

12.250,00

16.847,50

27.367,28

15.298,65

704,11

454,01

514,04

6.797,72

636,00

1.159,28

39.475,12

36.818,14

18.096,13

33.450,46

38.981,12

19.055,50

-16.496,07

-11.574,92

8.133,73

1.423,19

-12.622,76

15.474,40

Eindsaldo ING Zakelijke Rekening

4.915,04

1.051,70

1.313,64

5.398,46

3.915,43

16.548,19

Eindsaldo ING Zakelijke Spaarrekening

1.500,00

2.000,00

12.250,13

1,00

17.500,28
5.398,46

3.915,43

16.548,19

Publiciteitskosten
Rechtstreekse betalingen Sierra Leone
Reiskosten
Totaal:

Negatief/positief saldo

Eindsaldo ASN bank
Totaal:

6.416,04

20.551,98

13.563,77
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Stichting Help Sierra Leone
Stuiverslag 12
3991 TX Houten
Tel.: (+31)(0) 30 - 6376868
Email: info@stichtinghelpsierraleone.nl

ING rekeningnummer 8535687
ten name van de Stichting Help Sierra Leone te Houten
IBAN-nummer: NL67INGB0008535687
BIC-nummer: INGBNL2A
Kamer van Koophandel Utrecht:
inschrijvingsnummer: 3016447
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