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 VOORWOORD 

In Muanda, een plaats in het westen van de Democratische Republiek Congo (DR Congo), 
wordt gebouwd aan een voorziening voor de opvang van (aids)wezen. De kinderen wor-
den er opgevangen in familiehuizen waar zij in een liefdevolle gezinssituatie kunnen op-
groeien. Ook wordt ervoor gezorgd, dat de kinderen naar school gaan en een vakopleiding 
volgen, zodat zij een kans krijgen op een goed bestaan. Stichting WEM-Nederland (WEM-
NL) is in maart 2013 opgericht om aan weeskinderen in de DR Congo een toekomst te 
bieden. 
 
In 2018 is veel werk verzet om de voortgang van het project te waarborgen. Zo is in mei 
namens het bestuur een bezoek gebracht aan het project. Tijdens deze bestuursreis zijn 
er een aantal afspraken gemaakt en zijn er aanzetten gegeven voor versterking van de 
organisatie en samenwerking in de toekomst. 
 
Door de voortdurende onzekerheid rondom de verkiezingen in de DR Congo heeft het 
bestuur helaas moeten besluiten in dit jaar geen projectreis met jongeren te organiseren. 
Deze verkiezingen zijn uiteindelijk op 31 december gehouden en hebben een voor Afri-
kaanse begrippen opmerkelijk rustig verloop gehad. Dit ondanks protesten omtrent het 
resultaat van de verkiezingen. 
 
Ondanks de zorgen, die er natuurlijk altijd zijn, is het mooi om te zien hoe goed het gaat 
met de kinderen. Van schuchtere kindjes, ontplooien ze zich tot vrolijke jongens en meis-
jes, die kattenkwaad uithalen, maar ook behulpzaam zijn voor elkaar. Ze doen het goed 
op school en zijn gezond. Wat is het mooi om daar een kleine bijdrage aan te mogen leve-
ren. 
 
In dit jaarverslag kunt u verder lezen hoe de stichting WEM-NL werkt, waarmee we bezig 
zijn geweest in 2018 en hoe wij dit jaar fondsen hebben geworven. Ook kijken we vooruit 
naar 2019: een jaar waarin we hopen en verwachten dat de container met de zonnepane-
len naar Muanda getransporteerd en geïnstalleerd kan worden. Nog steeds weten we ons 
afhankelijk van de zegen van de Here God. 
 
We danken al onze donateurs, vrijwilligers, familie en vrienden en onze partners in Congo 
en Amerika voor de bijdragen die wij hebben ontvangen en de mooie ervaringen die we 
hebben gedeeld. 
 
 
Bestuur Stichting WEM-Nederland  
 
Simon Baars 
Jordy van Leeuwen  
Adriaan van Loon  
Britt van der Plas  
Irene van der Spek  
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 ORGANISATIE 

2.1 Doelstelling 

Weeskinderen en verlaten kinderen hebben in de Democratische Republiek Congo (ver-
der: DR Congo) nauwelijks een kans op een goede toekomst. Er wordt naar hen niet om-
gekeken. In DR Congo is er voor deze groep geen vangnet beschikbaar, zoals we dat in 
Nederland wel kennen. Het dagelijks bestaan van deze kinderen is enkel gericht op over-
leven. 
 
De stichting WEM-Nederland heeft als doel de bouw mogelijk te maken van een voorzie-
ning voor de opvang van weeskinderen en verlaten kinderen in de stad Muanda in de DR 
Congo. Het project omvat onder andere de bouw van familiehuizen om zo de mogelijkheid 
te scheppen voor het opgroeien in een liefdevolle thuissituatie en hen te helpen in hun 
keuze voor onderwijs, vakonderwijs en/of beroepsmogelijkheden. In Congo is hiertoe in 
2007 de stichting (NGO) Abri de l’ Esperance (AE) opgericht met als doel grond voor het 
project aan te kopen, de bouw te coördineren en ter plekke leiding te geven aan het pro-
ject. 

2.2 Visie 

Ontwikkelingssamenwerking helpt alleen als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 
Ten eerste zijn wij van mening dat er meer kan worden bereikt wanneer het project klein-
schalig wordt opgebouwd en wanneer de doelgroep overzichtelijk is. Rekening houden 
met de beschikbare mankracht ter plaatse is van groot belang.  
 
Verder is het van groot belang dat de lokale direct betrokkenen zich eigenaar weten en 
voelen van het gerealiseerde project. Om dit te bereiken zullen alle ontwikkelingen in 
nauw overleg met de lokale stichting worden voorbereid. Het doel is om uiteindelijk een 
zelfstandig functionerend, lokaal ontwikkelingsproject te hebben staan. 
 
Tot slot is het noodzakelijk om de lijnen tussen de verschillende partijen zo kort mogelijk 
te houden, zodat er directe communicatie kan plaats vinden, zowel op nationaal als inter-
nationaal niveau. 

2.3 Werkwijze 

WEM-Nederland probeert kinderen in kansarme situaties te ondersteunen door aandacht 
te besteden aan het gezamenlijk creëren van een thuissituatie, waarin meer tijd en aan-
dacht kan zijn voor de ontwikkeling van het kind en het ondersteunen van onderwijsmo-
gelijkheden tot het moment dat hij of zij een beroep kan gaan uitoefenen dat hem of haar 
uitzicht geeft op een betere toekomst. 

2.4 Organisatievorm 

Van 2008 tot maart 2013 heeft WEM-NL onder de naam werkgroep WEM-Capelle voor-
lichting gegeven over het project in Muanda in de DR Congo, sponsoracties gevoerd en op 
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verschillende manieren het project onder de aandacht van vooral de inwoners van Capelle 
aan den IJssel gebracht. 
 
Op 25 maart 2013 is de stichting WEM-Nederland officieel opgericht en geregistreerd bij 
de Kamer van Koophandel onder nummer: 57576882. Ook verkreeg de stichting met in-
gang van dezelfde datum de door de Belastingdienst toegekende status van ANBI (Alge-
meen Nut Beogende Instelling), waardoor het voor donateurs en sponsoren mogelijk is 
om hun gift af te trekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

2.5 Speerpunten 2018 

In Muanda: 
a. Consolidatie school 
b. Voorbereiding bouw tweede fase school > opstellen begroting 
c. Inventarisatie functioneren van de bestaande waterpompen 
d. Verkrijgen vrijstelling invoerrechten (exoneration) voor de Congolese NGO Abri 

de l’ Esperance  
e. Revitalisatie bakkerij / ontwikkelen microkrediet voor de exploitatie hiervan 
f. Opening familiehuis nummer 3 
g. Adviseren en ondersteunen landbouwproject WEM-US 

 
In Nederland: 

a. Sponsoren werven voor bouw tweede fase school en aanvraag bij Wilde Ganzen 
b. Blijven werken aan goede communicatie tussen AE/WEM-NL/WEM-US 
c. Afronden samenwerking met PKN-Noordwijk 
d. Afronden samenwerking met Hogeschool Rotterdam en Omstreken 
e. Organiseren sponsoracties 
f. Afsluiten 2018 met Jaarverslag en Financieel verslag 
g. Bouw en installatie van container met zonnepanelen 

 
Tijdens de bestuursreis in mei zijn er goede contacten gelegd met een heel erg op wees-
kinderen betrokken generaal uit het Congolese leger. Hij heeft beloofd om zijn hoge posi-
tie in te zetten voor het bespoedigen van het verkrijgen van een juridische erkenning van 
de stichting in Congo die moet leiden tot een snelle afgifte van een exoneration, een uit-
zondering/ontheffing van invoerrechten voor bepaalde erkende stichtingen. 
  
De container met de energie-installatie is met behulp van sponsoren in Nederland gereed 
gemaakt en kan in principe worden verscheept. Door de onduidelijkheid rondom de ont-
heffing voor de invoerrechten in Congo is echter besloten het transport uit te stellen. We 
zijn Eneco, Stebru, CARU containers en de MDB enorm dankbaar voor de door hun ge-
toonde inzet voor ons project.  
 
Het vierde kwartaal was vooral een periode van bezinning voor ons als bestuur, maar na-
tuurlijk werden er ook stappen gezet voor het jaar 2018. Dankzij alle acties en trouwe 
sponsoren beschikken we over voldoende financiële middelen om ons meerjarenbeleids-
plan uit te kunnen voeren. 
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Doordat er gekozen is om in 2018 geen bouwteam uit te zenden, zijn de activiteiten in 
Nederland relatief beperkt gebleven.  
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 Projecten 2018 

3.1 Voorgeschiedenis 

In de periode 2009 – 2013 is, dankzij enkele grote donaties uit Nederland, de grond in 
Muanda gekocht, waarop nu het project wordt gebouwd. Vanuit de Verenigde Staten, 
waar de partnerorganisatie Whispering Eagle Ministries (WEM-US) is gevestigd, zijn fond-
sen beschikbaar gesteld voor de bouw van het hoofdgebouw (Mama Ans House, naar de 
oprichtster van WEM-US); het eerste familiehuis is gefinancierd vanuit de VS. Het tweede 
familiehuis is gebouwd met de hulp van Nederlands kapitaal. Het eerste huis is qua om-
vang te groot gebleken om te kunnen worden gebruikt als familiehuis en doet nu dienst 
als logeerhuis voor de verschillende bouwteams, die jaarlijks afreizen naar de DR Congo. 
Daarnaast is in 2014 besloten, dat dominee Samuel Nkudulu (voorzitter AE) en zijn gezin 
tijdelijk in een deel van het huis mogen wonen. 
 
Het eerste familiehuis is in september 2012 officieel opgeleverd en in gebruik genomen. 
De eerste twaalf kinderen en twee 'moeders' (vrouwen uit de gemeenschap, die een trai-
ning hebben gevolgd voor de opvang van weeskinderen) vinden daar nu onderdak en de 
kinderen gaan naar de lokale school. Het tweede familiehuis is in 2013 afgebouwd en in 
het voorjaar van 2014 hebben de volgende twaalf kinderen en een ouderpaar er hun in-
trek in genomen. Het derde familiehuis is gebouwd in 2017-2018. 
 
Tijdens de verschillende bezoeken in 2013 werd door het bestuur van AE aangegeven, dat 
er binnen de lokale gemeenschap behoefte was aan een school. De bouw van een voor-
ziening voor de hele gemeenschap zou ook meer draagvlak creëren voor het project, zo 
werd door het bestuur benadrukt. In het vierde kwartaal van 2013 werd een aanvraag 
ingediend bij Wilde Ganzen om financiële ondersteuning te vragen voor de bouw van de 
eerste fase van een school, bestaande uit: drie klaslokalen, een lerarenkamer, een toilet-
unit en een septictank. 
 
Na indringend overleg op het kantoor van Wilde Ganzen in Hilversum, werd begin 2014 
het project goedgekeurd en kon worden gestart met fondsenwerving voor de bouw van 
de school. Tot onze grote blijdschap heeft de school met de prachtige naam: Complexe 
Scolaire Esperance Nkudulu ofwel, de school van de hoop, op 1 september 2016 de deu-
ren geopend! 

3.2 Deelproject Muanda 2018 

In verband met de onzekerheid van de ontwikkeling van de veiligheidssituatie in de DR 
Congo rondom de verkiezingen is er in het eerste kwartaal van het jaar besloten in 2018 
geen bouwteam uit te zenden naar Muanda. Gelukkig is het in het land het hele jaar rela-
tief rustig gebleven.  

3.3 Deelproject zonnepanelen 

De in 2017, na een gesprek met de directeur van Stebru, gestarte ontwikkeling van een 
stroomvoorziening voor ons project is in 2018 afgerond. Er wordt in Muanda met smart 
op gewacht omdat beschikken over elektriciteit met name op het onderwijs een positieve 
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invloed zal hebben. Op het moment dat de school voorzien kan worden van elektriciteit, 
kan er ook in de avonduren les worden gegeven. Daarnaast geeft licht in de familiehuizen 
de kinderen meer gelegenheid voor huiswerk, om iets te lezen of gewoon voor de per-
soonlijke verzorging als tandenpoetsen. Daarnaast is het voor de school ook een grote 
wens om de jongeren meer te leren op het gebied van ICT. Ook dit kan gerealiseerd wor-
den met behulp van elektriciteit.  
 
Het door Eneco gemaakte ontwerp is ook door hen uitgevoerd en is een 20ft zeecontainer 
omgebouwd tot stroomvoorziening. Een plug-and- play oplossing, waarbij de container in 
Nederland volledig gereed wordt gemaakt, zodat deze in Congo direct kan worden ge-
bruikt. CARU containers heeft de container kosteloos ter beschikking gesteld. Het opknap-
pen van de container en het stallen werd gedaan bij de MDB in Bergambacht. Dit bedrijf 
verzorgt ook het transport van de container naar de haven.  
 
De container met inhoud is op 1 november 2017 symbolisch aan het bestuur van WEM-
NL overgedragen. De beschikbare ruimte is opgevuld met diverse voor het project zinvolle 
hulpgoederen als bedden, kleding, medische zaken, maar ook werd plaats gevonden voor 
speelgoed voor de kinderen. Zodra onze Congolese partner beschikt over een vrijstelling 
van invoerrechten (exoneration), zal de container worden verscheept. We hopen, dat dit 
niet zo lang meer op zich zal laten wachten, want wat gunnen we iedereen weer de be-
schikking over elektriciteit! 

3.4 Deelproject bussen 

De in 2015 verscheepte Ford bussen hebben de barre omstandigheden van de wegen in 
DR Congo niet overleefd en zijn rijp voor de sloop.  

3.5 Deelproject waterpompen, waterbassin en watermanagement 

De waterput bij het Mama Ans House functioneert nog steeds goed. Ook de pomp werkt 
na enkele kleine reparaties nog steeds naar behoren. De waterput bij de school is uitge-
voerd zonder pomp, maar met een stellage om een emmer omhoog te kunnen hijsen. De 
hygiëne bij de school is enigszins verbeterd, maar kan nog veel beter. De coördinatrice 
van de school zou de schoonmaker hierop aanspreken.    
 
Het regenwater vanaf het dak van de school wordt via een pijplijn opgevangen in een 
waterbassin. Dit water wordt gebruikt om de toiletten schoon te maken. Het water uit 
de put blijft dan zoveel mogelijk beschikbaar als drinkwater. 
 
Van het aanleggen van een bassin bij de boerderijtjes, zoals vorige jaar als overweging is 
aangekondigd, is niet uitgevoerd. De capaciteit om van enige betekenis te kunnen zijn in 
de droge periode, zou zo groot moeten zijn dat de waterkwaliteit dusdanig zou verslech-
teren dat dit geen realistische optie is. 

3.6 Deelproject bakkerij/kantoorruimte 

Bij aanvang van het project in 2008 was het huis voor de sentinel, de bewaker, één van de 
eerste bouwsels. Nadat de bewaker een eigen huis voor zijn familie had gebouwd, stond 
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het huisje leeg. Naast het huisje stond ook vanaf het begin een met houtskool gestookte 
oven met als doel een bakkerij op te zetten. Er zijn al meerdere pogingen gedaan deze 
bakkerij tot leven te brengen, helaas tot nog toe zonder succes. Het lukt niet om kosten-
dekkend te werken en op het moment is de productie van de bakkerij nul.  

3.7 Deelproject school 

In september 2016 startte de school met 120 ingeschreven leerlingen. Het schoolgeld be-
draagt $ 20 per leerling per drie maanden. Volgens kosten-baten berekeningen zou de 
school bij dit aantal leerlingen en dit schoolgeld ongeveer kostendekkend kunnen functi-
oneren. Wat niet was voorzien, was dat de afdrachten aan de overheid zouden toenemen, 
zodat de nettobijdrage per kind daalt tot ca. $ 15. Door de groei van het aantal leerlingen 
zouden de inkomsten wel wat zijn gestegen, bij ongeveer gelijkblijvende kosten. Helaas is 
het zo dat de economische toestand van de DR Congo dusdanig is dat een deel van de 
ouders het schoolgeld niet kan betalen. De vooruitzichten op dit gebied zijn niet gunstig. 
 
Vorig jaar is er als overbrugging van de aankoopkosten een langere termijn lening aan de 
school verstrekt. Volgens de kosten-baten berekeningen zou de school bij een voort-
gaande groei van het aantal leerlingen en een geprognotiseerde stijging van het school-
geld tot $30 enkele jaren kunnen sparen om een buffer op te bouwen voor bijvoorbeeld 
investeringen in leermiddelen. Na twee à drie jaar zou worden gestart met het terugbe-
talen van de lening. Met de huidige neergang van de landelijke economie is het starten 
met de aflossing tot nader order uitgesteld om zo het voortbestaan van de school en daar-
mee het aanbod van goed onderwijs voor de kinderen van Abri de l’ Esperance en de wijde 
omgeving voort te kunnen zetten. Hiermee kan blijvend worden bijgedragen aan hun ont-
wikkeling en kunnen de vooruitzichten voor hun toekomst substantieel worden verbe-
terd.  
 
Op initiatief van een lokale ondernemer is gestart met de bouw van twee extra klaslo-
kalen. Met de eerste fase en de noodschool komt het totaalaantal lokalen hiermee op 
acht. De vraag aan ons als stichting blijft of we willen ondersteunen bij de bouw van nog 
een viertal lokalen. Hierdoor kan het aantal leerlingen en hiermee de inkomsten van de 
school groeien, zodat weer een sluitende businesscase kan ontstaan. 

3.8 Familiehuis nummer 3 

Tijdens de bestuursreis in mei is het derde familiehuis feestelijk geopend. Dit huis is tot 
stand gekomen na geweldige sponsoracties in de PKN van Noordwijk. Er is voor gekozen 
om voor dit huis geen nieuwe kinderen te werven, maar dit te gebruiken om de ‘gezins-
grootte’ per huis te verkleinen. Doordat dit betekent dat er voor hetzelfde aantal kinderen 
wel een extra ouderpaar moest worden aangetrokken heeft dit een nadelig effect op de 
overhead kosten. Hiervoor zijn door onze zusterorganisatie in de Verenigde Staten voor-
zieningen getroffen. De bouw van het derde familiehuis is afgerond. Drie jaar geleden is 
op initiatief van Nel van der Niet in Noordwijk de werkgroep WEM-Noordwijk opgericht. 
De vijf PKN-gemeenten hebben zich vervolgens drie jaar ingezet om geld in te zamelen 
voor de bouw van het derde familiehuis. Ook scholen sloten zich bij de acties aan. 
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We kijken met veel dankbaarheid terug op de goede samenwerking met alle mensen in 
Noordwijk. 

3.9 Deelproject Muanda 2019 

Het transporteren van de container met de stroomvoorziening naar Muanda In 2018 is 
opgehouden door het ontbreken van duidelijkheid met betrekking tot de ontheffing voor 
de invoerrechten. Hierdoor is de uitdaging voor transport en installatie van 2018 ver-
plaatst naar 2019 
 
Bij het maken van de plannen zijn we echter volkomen afhankelijk van de inspanningen 
van het bestuur van AE om een vrijstelling van importheffingen te krijgen. Al vanaf 2014 
wordt hier hard aan gewerkt en zijn er in de DR Congo meerdere hooggeplaatste ambte-
naren benaderd om de impasse te doorbreken. De erkenning van de stichting door de 
regering als goede doelen stichting van het hoogste betrouwbaarheidsniveau is een op-
steker, waarbij het de verwachting was dat de vrijstellingsbrief een kwestie van korte tijd 
zou zijn. Helaas krijgt ‘korte tijd’ in Congo een andere invulling dan wij hier in Nederland 
gewend zijn. 
 
Het kleine team wat zich voorbereidde op een werkbezoek in 2018 zal nog even geduld 
moeten hebben. 
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 VOORLICHTING EN PUBLICITEIT 

4.1 Nieuwsbrieven 

De nieuwsbrieven hebben een centrale rol in de informatievoorziening rondom de Stich-
ting WEM- Nederland. In principe verschijnen zij tweemaandelijks en worden dan per mail 
verzonden. Begin dit jaar betrof het ca 140 adressen, door de verplichting vanuit de AVG 
de ontvangers om toestemming te vragen is dit adressenbestand teruggebracht tot ca. 
100 adressen. De reden was vooral dat de geadresseerden nier reageerden op het verzoek 
te bevestigen dat zijn de nieuwsbrief wilden blijven ontvangen. Alle nieuwsbrieven wor-
den ook via de site van de stichting aangeboden. 

4.2 Presentaties 

Om voldoende inkomsten te werven voor ons project en om draagvlak te creëren voor 
toekomstige projecten, hebben wij in Nederland, voornamelijk in het Westen, veel voor-
lichting gegeven en acties gehouden. Persoonlijke contacten hebben geleid tot contact 
met een school in de Bilt. Deze school heeft na een aantal gesprekken gekozen voor het 
steunen van het project in Congo voor een periode van drie jaar. In de loop van het school-
jaar zullen diverse sponsoracties worden gehouden. 
 
Verder hebben de leden van het bouwteam 2018/2019 vele acties gevoerd. Al met al blijft 
WEM-NL zo goed in het nieuws. 

4.3 Media 

Op Facebook is WEM-NL actief bezig om het project te promoten. 

4.4 Website 

Vanaf de start van de werkgroep WEM-Capelle hebben we het verhaal van Whispering 
Eagle Ministries en ons project ook op het internet gepubliceerd op onze eigen website: 
www.wem-nl.eu. 
 
In 2016 heeft de website een nieuw jasje gekregen en dit jaar werd er een doneer-button 
aan toegevoegd. Met veel enthousiasme wordt de content actueel gehouden, zodat be-
zoekers van de site iedere keer weer wat nieuws te lezen hebben. 
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 BELEID 

In 2018 hanteren we hetzelfde beleid met betrekking tot onze organisatie, projecten, 
voorlichting en administratie als gevoerd sinds het tweede kwartaal 2013. Het beleids-
plan, dat wij bij oprichting hebben opgesteld blijft van kracht met de kanttekening dat het 
project zich soms sneller ontwikkelt en langs onverwachte wegen, waardoor deelplannen 
soms verschuiven in de planning. 
 
De financiën voor 2019 zullen weer veeleisend zijn. Toch achten wij als kleine stichting 
onszelf in staat om: 
 
• een zeecontainer met stroomvoorziening naar Muanda te vervoeren; 
• een team te sturen om de container te plaatsen en de stroomvoorziening werkend te 

krijgen; 
• voldoende fondsen te werven om te starten met de bouw van de tweede fase van de 

school; 
• de erosie rond het Mama Ans House op te lossen; 
• initiatieven voor verduurzaming te ondersteunen. 
 
De financiële middelen voor al deze plannen zijn grotendeels al opgehaald en gereser-
veerd voor de verschillende deelprojecten. 
 
Wij zijn er ons van bewust, dat wij als klein particulier initiatief in 2019 en daarna niet 
zonder steun kunnen van fondsen, zoals Wilde Ganzen, om onze ambities waar te maken. 
Ook zal er meer moeten worden ingezet op fondsenwerving bij het bedrijfsleven, naast 
de sponsoracties, die al worden gevoerd door de plaatselijke werkgroepen. Met de orga-
nisatie van de rally hopen we hiermee een start te hebben gemaakt. 
  
In 2018 wonen er 24 kinderen en zes zorgouders op het project. We gaan starten met 
fondsenwerving voor de bouw van de tweede fase van de school, die we in 2019 met vier 
lokalen hopen uit te kunnen breiden, zodat er voor alle klassen een heel dagprogramma 
kan worden gedraaid. We hopen, dat we de samenwerking met Wilde Ganzen kunnen 
voortzetten. 
 
De bakkerij werkt en zal brood leveren voor de familiehuizen en de omgeving. Ook zal het 
kantoor, in hetzelfde gebouw ondergebracht, operationeel zijn. 
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 FINANCIËLE SAMENVATTING 

Balans 

 
 
Het totaalbedrag op de beide rekeningen op 01-01-2018 bedroeg €48.332,16. Op 31-12-
2018 bedroeg dit €53.604,51 wat een stijging van €5.272,35 betekent. Deze stijging 
wordt echter veroorzaakt door vooruit ontvangen geld voor de in 2019 geplande reis om 
zonnepanelen te installeren. Hier is in 2018 reeds €10.124,65 voor ontvangen. Wanneer 
dit geld buiten beschouwing wordt gelaten is er voer 2018 een negatief saldo van 
€4.852,94.  
 
Verder is er van de in 2017 gedane gift door de kerk van Noordwijk voor de bouw van 
het derde weeshuis eind 2018 nog €5.644,29 over. Op dat moment was het nog niet dui-
delijk of dit geld daadwerkelijk nodig zou zijn om het huis af te bouwen, vandaar dat dit 
nog als reservering is opgenomen op de balans.  
  

Financiële staat WEM 31-12-2018

Saldo betaalrekening 15.605,05€                      
Saldo spaarrekening 37.999,46€                      
Saldo creditcard -€                                  
Kasgeld -€                                  
--------------------------------------------------------------------
Totaal saldi 53.604,51€                      
 - Reserveringen* 15.768,94€                      
--------------------------------------------------------------------
Netto beschikbaar 37.835,56€                      

*Reserveringen als volgt gespecificeerd

Bouw 3e huis 5.644,29€                         
Reis 2019, zonnepanelen installatie
Reiskosten D. van Leeuwen 2.124,65€                         
Reiskosten S en J Baars 2.000,00€                         
Transport container 6.000,00€                         

Totaal reserveringen 15.768,94€                      
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Resultatenrekening 

 
 
In 2018 is er geen groepsreis geweest waardoor de inkomsten en kosten lager waren dan 
andere jaren. De meest in het oog springende inkomsten zijn de algemene giften bedrij-
ven/instellingen. Dit bestond voor het grootste deel uit een onverwachte gift van €9.250 
van de stichting Korban, een stichting waar WEM vanuit het verleden warme banden mee 
onderhoudt. Verder zijn er de al eerdergenoemde vooruitbetaalde inkomsten voor de te 
maken reis in 2019 van €10.124,65, welke eigenlijk niet als inkomsten voor het jaar 2018 
mogen worden gezien.  
 
Het grootste gedeelte van de kosten bestaat uit de kosten voor het verder bouwen van 
het derde weeshuis, wat lokaal is gerealiseerd. De kosten hiervoor bedroegen €14.960,31, 
welke volledig konden worden gefinancierd met de in 2017 ontvangen gift door de kerk 
in Noordwijk. De andere kosten bestonden uit onderhoud van de school (€580,61), een 
bijdrage aan de brief waarin l’Abri de Esperance een importontheffing voor de zonnepa-
nelen mee kan regelen (€263,09), reiskosten van één bestuurslid voor een bezoek aan het 
project wat grotendeels door hemzelf gefinancierd is (€421,19), communicatie- en bank-
kosten (€254,48) en overige kosten (€851,50). De bijdrage van €917,59 aan de lerarensa-
larissen verdiend een speciale vermelding: waar in eerdere jaren is besloten om dit in de 
vorm van het verstrekken van micro-kredieten te doen, is in 2018 besloten tot een schen-
king van dit bedrag. De reden hiervoor is dat het bestuur het onwenselijk achtte de juist 
gestarte school met een te hoge schuldenlast op te zadelen. Gezien het feit dat de stich-
ting WEM de school indertijd zelf gebouwd heeft en de kinderen uit de weeshuizen van 
l’Abri de Esperance les krijgen op de school is besloten om deze bijdrage te doen.  

Resultatenrekening WEM 2018 31-12-2018

Inkomsten
Algemene giften particulieren 2.661,89€              
Algemene giften bedrijven/instellingen 10.231,33€            
Algemene giften overig 69,95€                    
Overige inkomsten 433,30€                  
Inkomsten Muanda 2019 10.124,65€            
--------------------------------------------------------------------------
Totaal inkomsten 23.521,12€            

Uitgaven
Projectondersteuning  /  3e huis 14.960,31€            
Projectondersteuning  /  School 580,61€                  

Letter of Exoneration 263,09€                  
Reiskosten bestuur 421,19€                  
Communicatie 16,98€                    
Bankkosten 237,50€                  
Salarissen leraren 917,59€                  
Overige Kosten 851,50€                  
--------------------------------------------------------------------------
Totaal uitgaven 18.248,77€            

Saldo 2018 5.272,35€              
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In totaal is er een positief saldo van €5.272,35 over 2018, maar zoals eerder vermeld moe-
ten de reeds ontvangen bedragen voor de reis in 2019 eigenlijk buiten beschouwing wor-
den gelaten. Wanneer dit gedaan wordt blijft er een negatief saldo van €4.852,94 over. 
Dit verlies kan door de stichting worden gedragen gezien de positieve resultaten in voor-
gaande jaren.  
 
 


