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Voorwoord 

Toch wel met enige trots kan ik u het tweede jaarverslag aanbieden van de stichting WaridiHome. 

Het jaar 2014 is wederom een heel bijzonder jaar geweest, dat ik voor een deel in Kenia heb beleefd, 

waarna ik vanaf mei – op afstand – de ontwikkelingen heb gevolgd. 

Allereerst de eerste vier maanden: wat zijn die omgevlogen en wat is er op alle fronten hard gewerkt. 

Dat mijn vertrek samenviel met de opening van het KidsCare Centre, maakte dat de uitdrukking ‘met 

een lach en een traan’ wel heel erg van toepassing was. Wat waren we blij dat het KidsCare Centre er 

stond en wat is er een happening  gemaakt van de feestelijke opening. Goed  voor een gulle lach dus. 

Maar natuurlijk voelde ik ook de tranen. Dat ik na anderhalf jaar intensief samengewerkt te hebben 

met zoveel Kenianen hen nu toch echt ging verlaten.  

Toch is het goed zoals het is gegaan. Hulp bieden is oké, maar mensen afhankelijk maken van die 

hulp mag nooit de bedoeling zijn. We kunnen de Kenianen handvatten geven, maar uiteindelijk zullen 

ze zelf hun bestaan moeten invullen.  

De workshoppendag in mei was weer een inspirerende happening. De komst van Floor Komen, die 

voorlas uit zijn boek  ‘Soms in Afrika’  gaf een indringend beeld van het werkelijke leven in Kenia. Hij 

bracht zijn verhalen met veel humor, voor mij en iedereen die ooit in Afrika de sfeer proefde een 

feest der herkenning.  

De start van het scholarship programma geeft een aantal kinderen die het echt verdienen de 

mogelijkheid verder te gaan met hun opleiding. Voor mij voelt het programma als een wezenlijke 

toevoeging aan ons programma voor netwerkgezinnen.  Het zijn kleine druppels op een gloeiende 

plaat, maar wat ik steeds voor ogen houd:  elk mensenkind is er één. 

Deelname aan de Wereldmarkt in het voorjaar, een stand op de kerstmarkt:  we hebben weer ons 

best gedaan zichtbaar te zijn in de samenleving .  De crisis, de veranderingen in het zorgstelsel:  de 

focus op tal van ‘binnenlandse aangelegenheden’  maakt het soms moeilijk aandacht te vragen voor 

de problematiek in ‘verweggistan’. Toch ben ik ervan overtuigd dat we alleen een goed leefklimaat 

met elkaar kunnen  scheppen als we ons als wereldburgers gedragen. We zijn op de wereld allemaal 

met elkaar verbonden en zullen elkaar daarom moeten zien staan.  De wereldvrede is  ver weg, de 

wereld staat in  brand maar wij hoeven geen olie op het  vuur te gooien. 

Mijn bestuur, de donateurs en iedereen die WaridiHome een warm hart toedraagt wil ik oprecht 

danken voor de steun. Die ervaar ik als een regelrechte stimulans.  En niet te vergeten het bestuur 

van KidsCare, ik hoop dat onze relatie nog lang stand zal houden.  Een betere samenwerkingspartner 

kan ik me niet wensen! 

 

 Roosmarijn Wasseveld 
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1. Visie en missie 

Visie  

Msambweni is een klein staddistrict in Kenia waar enkele dorpen omheen liggen die tot dit district 

horen. Het gebied kenmerkt zich door armoede.  In januari 2012 heeft de initiator van het project, 

Roosmarijn Wasseveld, een werkbezoek afgelegd in het gebied. Met lokale bewoners en 

professionele organisaties is in kaart gebracht waar de behoefte ligt als het gaat om weeskinderen 

gezien het feit dat weeskinderen een kwetsbare doelgroep vormen in Kenia. Binnen de Keniaanse 

cultuur is het gebruikelijk om als familie elkaar te ondersteunen en  in geval van overlijden van 

ouder(s) de zorg op je te nemen van achtergebleven kinderen. De gezinnen hebben echter nauwelijks 

middelen om deze kinderen te ondersteunen. De stichting wil zich inzetten voor deze weeskinderen 

en ervoor zorgen dat zij  onderwijs kunnen volgen en de zorg krijgen die zij nodig hebben. 
Stichting WaridiHome sluit hiermee tevens aan op de maatschappelijke visie om weeskinderen 

zoveel mogelijk op te vangen binnen de eigen cultuur en het eigen netwerk. 

Missie  

Het doel van Stichting WaridiHome is het verbeteren van de leefomstandigheden van weeskinderen 

en hun netwerkfamilies in het Msambweni district in Kenia. Door middel van gezinssponsoring 

gericht op onderwijsbenodigdheden, voedsel en medische hulp van het kind, evenals coaching van 

de gezinnen, worden de ontwikkelingsmogelijkheden van deze kinderen vergroot. Deelname aan 

onderwijs voor deze kwetsbare groep kinderen wordt gewaarborgd en de voedings- en 

gezondheidstoestand wordt verbeterd. 

Daarnaast wil de stichting zich inzetten voor het verbeteren van onderwijsomstandigheden in 

algemene zin. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we financiële ondersteuning bieden om een 

schoolgebouw op te knappen of een waterpomp aan te leggen en samenwerking met projecten te 

zoeken  die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.   

 

2. Activiteiten in 2014 

2.1 Projecten in Kenia 

Gezinsproject 

Stichting WaridiHome is voor een groot deel van zijn inkomsten afhankelijk van vaste maandelijkse 

donateurs. Op die manier is de stichting verzekerd van een bepaald inkomen, dat ook maandelijks 

besteed kan worden in Kenia. Stichting WaridiHome is eind 2012 de samenwerking aangegaan met 

de Nederlandse Stichting KidsCare en de Keniaanse variant KidsCare Kenya (zie bijlage voor meer 

informatie) . Roosmarijn Wasseveld, initiatiefneemster van Stichting WaridiHome, is zelfs in Kenia als 

vrijwilliger gaan werken voor KidsCare Kenya. Deze laatste stichting ondersteunt plattelandsgezinnen 

in het zuid oosten van Kenia. De meeste van de gezinnen herbergen weeskinderen en met de hulp 

van KidsCare Kenya krijgen deze kinderen (en de andere kinderen in het gezin) de mogelijkheid om 

naar school te gaan en medische zorg te krijgen. Daarnaast investeert KidsCare Kenya in de 
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ondersteuning van de opvoeders. Lokale maatschappelijk werkers proberen de gezinnen te 

motiveren en te ondersteunen in het opbouwen van een waardig bestaan. Zo wordt er gewerkt aan 

het opknappen van een huis, het bouwen van een wc en het uitbreiden van inkomsten genererende 

activiteiten. Dit laatste om de gezinnen niet afhankelijk te maken van de zorg van KidsCare Kenya, 

maar ze zelfstandig te maken, zodat ze zelf in staat zijn om te zorgen voor hun (pleeg)kinderen. Een 

belangrijk onderdeel van de ondersteuning is de betrokkenheid van lokale vrijwilligers, die getraind 

worden door KidsCare. 

In het afgelopen jaar was Stichting WaridiHome door haar donateurs in staat om vier dorpen 

financiële ondersteuning te bieden. Dit zijn de 

dorpen Mwamose, Chiromo, Mamba en Jego 

(meer informatie over de dorpen en hun 

gezinnen kunt u vinden op onze website 

www.waridihome.com). In elk dorp ondersteunt 

KidsCare Kenya 5 gezinnen, dit betekent dat 

Stichting WaridiHome in 2014 20 gezinnen heeft 

ondersteund, ofwel zo’n 100 kinderen. Het doel 

voor 2014 was om vijf dorpen financieel te 

ondersteunen, dit heeft de stichting helaas niet 

kunnen realiseren. Voor komende jaren is het 

belangrijk om aandacht te hebben voor het vinden van meer structurele donateurs in Nederland.  

 

Chiromo Primary School 

In een ander project in Kenia zet Stichting WaridiHome zich in voor een basisschool in Chiromo.  

Ook in 2014 mochten we weer rekenen op de steun van de Gemeente Zutphen en De Hand . 

Hierdoor kon er een extra klaslokaal gebouwd worden. Er werd ook een dakgoot aangelegd en een 

grote watertank geplaatst, zodat de kinderen nu beschikken over schoon drinkwater.   

 

                    

In oktober hebben we nog een laatste bezoek kunnen brengen aan de school. Op dat moment waren 

ook alle 20 schoolbankjes af, die in samenwerking met de ouders in het dorp gemaakt waren.  

De lerares was zich aan het voorbereiden op haar examens in december. Hopelijk heeft zij haar 

opleiding met een diploma kunnen afronden.  

http://www.waridihome.com/
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KidsCare Centrum 

In 2013 was al een bijdrage geleverd aan de bouw van het 

KidsCare Centrum. Echter in april van 2014 is Roosmarijn 

Wasseveld aanwezig geweest bij de opening van het 

gastenverblijf en de trainingsruimtes. Zij mocht zelf de 

trainingsruimte gesponsord door WaridiHome openen.  

   

WaridiHome heeft daarnaast in 2013 financiële 

ondersteuning geboden  (via share4more fonds van de 

Rabobank) voor een trainingsprogramma voor lokale 

boeren als het gaat om zorg voor specifieke melkkoeien.  De doelgroep voor deze training/opleiding 

bestaat niet uit zomaar lokale boeren, maar ze hebben een handicap of het zijn tienermoeders.  In 

2014 is KidsCare aan de slag gegaan met dit programma. Begonnen is in januari met één jonge 

moeder en een gehandicapte man. Beiden zijn zeer gemotiveerd om te leren. Helaas hebben we 

halverwege het jaar afscheid moeten nemen van Bakari, maar gelukkig had hij een goede reden om 

ons trainingsprogramma te verlaten, want hij had een betaalde baan gevonden. Na een nieuwe 

screening is opnieuw gekozen voor een alleenstaande jonge moeder, die ook hard aan de slag is 

gegaan. 

                

Meer informatie over het KidsCare Centrum kunt u vinden op de website www.kidscarekenia.nl.  

 

Scholarship programma 

Dit jaar is ook een start gemaakt met het WaridiHome scholarship programma. De leerlingen die in 

aanmerking komen zijn kinderen uit het KidsCare Homecare programma. Met het KidsCare 

Homecare programma krijgen deze kinderen de kans om naar de basisschool te gaan, maar dan zijn 

ze er natuurlijk nog niet. Stichting WaridiHome zorgt dat ze door kunnen leren. Afgelopen jaar 

hebben drie meisjes de mogelijkheid gekregen om te starten met de middelbare school. De meisjes  

zijn vol goede moed te begonnen op Ngozi Girls Highschool. Dit 

is een boarding school, de meisjes gaan alleen in de vakanties 

naar huis. Stichting WaridiHome zorgt voor het schoolgeld, de 

boeken en een matras. Ouders zorgen daarnaast voor het 

schooluniform en kleine huishoudelijke artikelen. Dit zorgt 

ervoor dat ouders zich ook verantwoordelijk blijven voelen 

voor de opleiding van hun dochters. 

Daarnaast zijn we in het begin van het jaar begonnen met vier 

http://www.kidscarekenia.nl/
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leerlingen die aan een praktijk opleiding zijn gestart. Drie meisjes zijn begonnen met een 

naaiopleiding en één jongen met een technische opleiding. Helaas is één van de meisjes gedurende 

het jaar uitgevallen.  

 

2.2. Activiteiten in Nederland 

 
In het WaridiHome Actieplan 2013-2015 zijn verschillende activiteiten opgenomen die in Nederland 

moesten gebeuren om genoeg geld op te halen voor de projecten in Kenia. 

Het verkrijgen van meer maandelijkse donateurs vormt de rode draad door de diverse activiteiten. 

Op dit moment hebben we 39 vaste donateurs, die samen voor een bedrag van … euro zorgen.  

Daarnaast blijven we veel eenmalige donaties ontvangen, waar we ook heel blij mee zijn, omdat we 

deze flexibel kunnen inzetten. 

De stichting heeft ook verschillende subsidies en fondsen aangevraagd en met succes. Gemeente 

Zutphen, Stichting De Hand en ZWO commissie PKN hebben ons dit jaar ondersteund. 

Daarnaast proberen we ook steeds vaker bedrijven te benaderen om ons op welke manier dan ook te 

ondersteunen in onze activiteiten. Inmiddels hebben we een samenwerking opgebouwd met Victor 

& Paul, een training en adviesbureau, AtQuest Webdesign en Zutphen Bruist. Ook Zazou heeft zich 

dit jaar ingezet voor de stichting door de opbrengst van de 1 euro week in de winkel aan ons te 

schenken.                                                                                                                                                           

Naast deze manieren van crowdfunding, organiseert  Stichting 

WaridiHome zelf een jaarlijks terugkerende workshoppendag die 

afgelopen jaar plaats vond op 17 mei. Een succesvolle dag, die we in 

2015 zeker gaan herhalen. De opluistering door Floor Koomen 

bracht menigeen in Afrikaanse sferen.  

Ook neemt de stichting deel aan verschillende tweedehands 

boekenmarkten, de wereldmarkt in Zutphen, Cleantech markt en de 

Kerstmarkt in Zutphen. 
Naast het verkopen van boeken, verkopen we ook eigen 

merchandise, zoals zelfgemaakte tassen met Keniaanse stoffen en 

zelfgemaakte kaarten met aArikaanse afbeeldingen en verkopen we   

houtsnijwerk uit Kenia. Deelname aan deze activiteiten wordt 

mogelijk gemaakt door de ambassadeurs van de stichting. 

Een uitdaging die we hebben voortgezet in 2014 is zorgen voor WakaWaka lampen voor alle KidsCare 

gezinnen (midden 2015 120 gezinnen).  Stichting WaridiHome wordt hierin ondersteund door World 

Solar Fund. Een WakaWakalamp is een zaklamp die werkt op zonne energie, erg handig in Kenia. Het 

is de bedoeling om in 2015 alle gezinnen (120) binnen KidsCare Kenya te voorzien van een 

WakaWakalamp, een vervanger voor de kostbare en gevaarlijke kerosine lamp, die de gezinnen nu 

vaak gebruiken. De stichting probeert in Nederland deze lampen aan de man te brengen, want ook in 

Nederland is deze lamp uiterst handig, zeker voor kampeerders. De winst die gemaakt wordt op de 

verkoop wordt gebruikt om de lampen in Kenia aan te schaffen.  
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3. Communicatie in 2014 

Zoals eerder te lezen was is het genereren van nieuwe donateurs een belangrijk doel geweest in 

2014 (dit zal trouwens in de komende jaren blijven). 

Om dit doel te bereiken was er een communicatieplan opgesteld in het WaridiHome Actieplan 2013-

2015. Informeren, beïnvloeden en overtuigen is de methode om mensen over de streep te trekken. 

Wij hebben dit gedaan gebruikmakend van verschillende methodes. 

Allereerst hebben we een duidelijke folder ontworpen, zodat mensen goed geïnformeerd worden 

over de Stichting en zijn doelen / projecten.  

Daarnaast hebben we regelmatig de media opgezocht ivm aankomende activiteiten. Denk hierbij aan 

de Zutphense Koerier, Zutphen Bruist en de lokale radiozender Berkelstroom. 

Een andere manier om onder de aandacht te komen bij het 

Zutphense publiek was om deel te nemen aan de 

Wereldmarkt. Hier kregen we de gelegenheid om Stichting 

WaridiHome te promoten. Internet is natuurlijk een mooi 

communicatiemiddel om een grote groep mensen te bereiken. 

We maken als stichting gebruik van een website 

(www.waridihome.com). Hier is alle informatie te vinden over 

de stichting, sponsoren en mogelijkheden om zelf ook een 

steentje bij te dragen. 

Daarnaast is er een actieve Facebookpagina. Handig, omdat verhalen en foto’s vanuit Kenia over de 

verschillende projecten makkelijk over te brengen zijn op een groot publiek. Ook evenementen 

worden vaak aangekondigd op de Facebookpagina. Hierdoor hopen we dat mensen zich betrokken 

(gaan) voelen bij het uitvoerende werk van de stichting in zowel Kenia als Nederland. 

Een nieuwsbrief is ook onderdeel van het communicatieplan van Stichting WaridiHome. Elk kwartaal 

wordt hij verstuurd aan alle donateurs en andere belangstellenden van de stichting. 

 

4. Het Bestuur 

In 2014 bestond het bestuur uit vijf bestuursleden 

Voorzitter  - Margreet Lammers 

Penningmeester -  Hans Jolink 

Secretaris  -  Annemiek Duifhuizen 

Algemeen bestuurslid    - Mieke Kleinleugenmors 

Initiatiefneemster - Roosmarijn  Wasseveld 

    

http://www.waridihome.com/
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5. Het Financiële Plaatje 

BALANS EN VERLIES- EN WINSTREKENING 
2014 

       

        Activa   31-12-2013     

 

31-12-2014 

1000   KasKenia   0  
 

  
 

0  

1005   KasNederland   75  
 

  
 

627  

1010   Bankrekening   1.022  
 

  
 

2.000  

1020   Spaarrekening   5.146  
 

  
 

3.111  

1125   Voorraad WakaWakalights     
 

  
 

409  

1300   Vooruitbetaalde Kosten   805  
 

  
 

0  

Totaal activa   7.048  
 

  

 

6.147  

         

         Passiva   31-12-2013     

 

31-12-2014 

2000   Leveranciers   516      
 

0  

2720   Reservering Bouw klaslokaal 2015   0      
 

1.000  

2730   Reserverve Hulp Gezinnen   2.149      
 

2.129  

2000   Reseve WakaWakaLights K   429      
 

536  

2900   Resultaat voorgaande jaren   5.251      
 

3.954  

Winst en verlies   -1.297      
 

-1.473  

Totaal passiva   7.048  
 

  

 

6.147  

 
WINST- en VERLIES REKENING 

    Lasten     
 

2014 

3000   Hulp gezinnen KidsCare     
 

4.700  

3003   Bouw en inrichting school     
 

8.795  

3006   KidsCareCentrum     
 

  

3008   WakaWakaLights voor Kenia     
 

  

    Chiromo     
 

  

3010   Vliegtickets     
 

805  

3016   Kosten Organisatie Kenia     
 

400  

3020   Organisatiekosten     
 

189  

3023   Inkoop Merchandising     
 

514  

    Scholarships Secondary     
 

2.016  

3030   
Bankkosten en Kamer van 
Koophandel     

 
246  

3033   Hosting Website     
 

  

3070   Overige Kosten     
 

103  

3082   Reservering bouw lokalen 2015     
 

1.000  

3085   Reservering Hulp Gezinnen      
 

  

3086   Reserv. Wakawakalights     
 

107  

3130   Drukwerk en reclame     
 

172  

3087   Vrijval Reserveringen     
 

-20  

3200   inkoop WakaWaka lampen     
 

287  

Totale lasten     
 

19.314  
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Baten     
 

jaar 

4200   opbrengsten WakaWaka lamp      
 

803  

4205   Giften voor WakaWakalampen     
 

10  

4300   Donateurs     
 

4.680  

4350   Bedrijfsdonaties     
 

600  

4370   Subsidie gemeente Zutphen     
 

3.750  

4380   Subsidie HAND     
 

2.500  

4385   Subsidie diversen     
 

  

4390   Subsidie Kerken     
 

1.000  

    Donatie Wilde Ganzen     
 

  

    Donatie Kiwanis     
 

  

4400   Bankrente     
 

85  

4500   Giften     
 

2.157  

4600   Workshopmiddag     
 

352  

4620   Boekenmarkten     
 

315  

    100x100 aktie     
 

  

    Bijdrage vanuit Kidscare NL     
 

  

4640   Scholenacties     
 

  

4650   Overige acties     
 

388  

4700   Merchandising     
 

1.202  

Totale baten     
 

17.841  

      
 

  

Winst/Verlies     
 

-1.473  
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6. (Nieuwe) Plannen voor 2015 

6.1. Projecten in Kenia 
Komend jaar zijn we van plan om hetzelfde aantal  dorpen te ondersteunen.  Ons doel is echter 

wel om meer maandelijkse donateurs te vinden, maar deze inkomsten zouden ten goede moeten 

komen aan het WairdiHome Scholarship programma.   

 

We blijven ons ook in 2015 inzetten voor de basisschool in Chiromo. De subsidie van de 

Gemeente Zutphen, Stichting De Hand en ZWO commissie van de PKN kerk in Zutphen die we 

gekregen hebben in 2014 wordt ingezet om een extra klaslokaal te bouwen en opnieuw ook 

weer schoolbankjes en lesmateriaal aan te schaffen.  Eind 2014, is al begonnen met de bouw het 

extra lokaal.   

 

Het scholarship programma die we in 2014 gestart zijn wordt natuurlijk in 2015 vervolgd.  

De zes leerlingen blijven gesponsord worden, maar het programma wordt ook uitgebreid met 11 

nieuwe leerlingen. Deze leerlingen hebben in december 2014 een examen voor de basisschool 

afgelegd en kunnen doorstromen naar voortgezet onderwijs.  

 

En opnieuw staat er een nieuw project 

op het programma. Dit alles door het 

toe doen van een andere stichting 

100Xhonderd, opgezet door Pierre 

Spierings. Pierre is in 2012 op bezoek geweest bij Roosmarijn in Kenia en werd geraakt door de 

armoedige omstandigheden daar, maar hij was ook erg onder de indruk van de werkzaamheden 

van WaridiHome en KidsCare in Kenia. Vandaar dat hij stichting WaridiHome gevraagd heeft om 

een project op te zetten waar hij actie voor kan voeren. En wat voor actie. Pierre is van plan om 

in het jaar 2015 100 x verschillende ambachten/ beroepen uit te voeren en hij vraagt hier een 

sponsor bedrag voor van 100 euro per dag. In totaal zal dit 100 X 100 = 10.000 euro opbrengen.  

Gekozen is voor de verbouwing/ uitbreiding van 

Chitsukwa Primary school. De hoofdmeester van de 

school is al langere tijd een bekende van KidsCare en van 

Roosmarijn. Hij heeft een hele mooie school (in 

Mwamose)  door een overplaatsing achter zich moeten 

laten en werd geplaatst op Chitsukwa Primary School. Een 

school met veel leerlingen tot de zesde klas, maar weinig 

middelen, zoals klaslokalen en schoolbankjes. Besloten is 

om twee klaslokalen op te knappen, twee extra lokalen te bouwen en voor voldoende 

schoolbankjes te zorgen.  

 

Voor dit project is ook een aanvraag ingediend bij de Wilde Ganzen. De Wilde Ganzen draagt een 

derde van het totaal bedrag bij aan het project en hebben positief gereageerd op onze aanvraag. 

Dit houdt in dat als Pierre met zijn stichting 10.000 

euro ophaalt, dat de Wilde Ganzen daar dan nog 

eens 5.000 euro bijlegt.  
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6.2. Activiteiten in Nederland 
We blijven ons het komende jaar inzetten om meer maandelijkse donateurs te vinden, zodat we 

het scholarship elk jaar kunnen uitbreiden met nieuwe leerlingen.   

Komend jaar gaan we opnieuw aandacht besteden aan het betrekken van bedrijven en 

organisaties om bij te dragen aan onze doelen.  

Afgelopen jaar hebben we een start gemaakt met het netwerken met organisaties in Zutphen. 

Hier is een samenwerking met de servicecub Kiwanis uit ontstaan. Zij hielden eind 2014 

verschillende acties voor de stichting, maar ook dit jaar komen ze in actie. Zaterdagavond 14 

maart organiseren ze een groot dansfeest in de buitensociëteit  in de Hanzehof ‘Springtime’. 

Hopelijk wordt dit een spetterende avond met een mooi resultaat voor de kinderen in Kenia.  

Op 18 april vindt de jaarlijks terugkerende workshoppenmiddag plaats met nieuwe workshops. 

En we zullen natuurlijk weer vertegenwoordigd zijn op verschillende markten in Zutphen, zoals 

op 6 juni de Wereldmarkt en aan het eind van het jaar de kerstmarkt.  

 

 

 

7. Het Budget voor 2015 

Lasten 
 

 Begroting 

KidsCare dorpen 4.800 

Bouw en inrichting school 15.000 

Chiromo 1.750 

WakaWaka Kenia 2.580 

Vliegticket 800 

Organisatie kosten Kenia 200 

Organisatie kosten Nederland 350 

Inkoop Merchandise 200 

Bank + KvK kosten 350 

Website 100 

Overige kosten 450 

Scholarship programma 4.000 

Drukwerk en Reclame 250 

Vrijval reserveringen  

Inkoop WakaWaka lights 500 

  

Totale lasten 2014 31.330 
 

Baten 
 

 Begroting 

Opbrengst WakaWaka lights 750 

Donateurs 5.000 

Bedrijfsdonateurs 1.200 

Subsidie Kiwanis 2.500 

Subsidie De Hand 2.000 

Subsidie Gemeente 1.000 

Bijdrage kerken 1.000 

De Wilde Ganzen 5.000 

Bankrente 50 

Giften 1.500 

Workshopmiddag 500 

100xhonderd actie 10.000 

Scholenacties  

Overige acties 500 

Merchandise 500 

  

Totale baten 2014 31.050 
 

 


