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Financieel verslag 2012 

 

De stichting heeft zich dit jaar voornamelijk bezig gehouden met ons 

project in Kasempa. 

Tezamen met Holland Disabled en diverse officiële instanties in Zambia is 

het project, ondanks vertragingen, op weg om te worden opgeleverd. 

 

Het project, met een budget van € 90.010,-- loopt geheel volgens de 

opgestelde begrotingen en het budget lijkt voldoende om binnen de 

ramingen te worden opgeleverd. 

 

Men is nu bezig met de inrichting van de binnenkant van het prachtige 

gebouw. De keuken is eigenlijk de enige grote actie die nog moet worden 

uitgevoerd. 

 

 
Auto HDA en Kasempa in aanbouw     vreugde bij bezoek Wilde Ganzen 

 

Naast Kasempa hebben wij kunnen zien, dat Holland Disabled zich zeer 

volwassen is gaan gedragen. Onder de bezielde leiding van Nageol ontwikkelt 

HDA zich als een “Association” die in dienst staat van gehandicapten!! 

Zij pakken zelf zaken op en ontwikkelen eigen “ontwikkelingsactiviteiten”. 

Wonderbaarlijk om dit te zien gebeuren: 

“Gehandicapten helpen gehandicapten” 
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Een slogan die wij door handelen van HDA hebben neergezet: 

Kom daar maar eens mee in NL! 

 

Er was eens iemand die 65jaar werd en bedacht dat je eigenlijk in Nederland, 

ondanks alle bezuinigingen, eigenlijk niets meer te wensen hebt! 

Dan vier je deze mijlpaal toch door de donaties beschikbaar te stellen aan onze 

stichting! Een nobel streven en de opbrengst: € 1.915,--!! 

Dit gaat naar een dove jonge vrouw die lerares wil worden. 

Mooier kan het niet, toch! 

 

En dan Michel en Gift: 

Hier is gedurende 2012 geld ingezameld om operaties te betalen en met succes: 

Er is beduidende verbetering opgetreden in hun gezondheid. 

 

En dan de lopende acties: 

Via de Lionsclub Harlingen wordt geld ingezameld om de keukeninrichting van 

Kasempa te betalen! Hulde aan deze club! 

Wij wachten af en hopen op een mooi resultaat 

 

Het financiële jaar 2012 is voor ons prachtig verlopen! 

Kasempa loopt binnen budget en donateurs hebben ons gevonden. 

 

Onze website wordt compleet vernieuwd door Barry en het kost niets! 

Mooi toch. 

 

Light in the Darkness!! 

Een jaar of wat geleden hebben mensen in Haarlem een idee opgepakt: help 

jonge kinderen in Afrika om in de avonduren, alles donker is in Zambia,  nog te 

kunnen leren! Een licht in de duisternis: dat is de oplossing! 

WakaWaka was geboren! Een lamp, die zich zelf oplaadt in het zonlicht en in de 

avond voldoende licht geeft om te kunnen leren. Nobel steven!! 

Onze stichting heeft besloten om alle members van HDA, die trouw hun 

contributie in de afgelopen 2 jaar hebben betaald, een WakaWaka kado te doen! 

Voor hun een “light in the Darkness”! 

Kijk maar eens op www.wakawakalight.com 

 

2013: 

Wij kijken alvast vooruit! 

Kasempa afronden en officieel openen: een mooi streven 

En daarna: ach vanzelf komen er wel nieuwe projecten op onze weg en wij 

hebben wat reserves dus ………….. 

 
 

John Vink 

penningmeester 

http://www.wakawakalight.com/

