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Financieel verslag 2020 
 
20 maart 2021 
 
Het jaar 2020 zal nooit vergeten worden: wereldwijd was er de Covid19 en dicht bij huis 
was het grote drama het verlies van onze vriend John Vink, penningmeester en 
secretaris van onze stichting. De inzet van John was van onschatbare waarde voor de 
stichting in het algemeen en de kinderen met een handicap in Zambia in het bijzonder! 
 
Nog met John aan onze zijde hadden we intens contact met het bestuur van de school 
voor speciaal onderwijs in Kasempa. Zij vertelden ons dat er grote behoefte was aan 
praktijkopleidingen voor de kinderen met een handicap. Voor hen is het lastig na 
voltooing van school een baan te vinden. Leer de kinderen een vak, en ze hebben een 
beter toekomstperspectief en een leven OP EIGEN BENEN! 
 
Inmiddels is het financiele plaatje voor de bouw van vier praktijklokalen rond en is de 
bouw in februari 2021 gestart. Vele donateurs hebben hun steentje bijgedragen en ook 
giften van andere stichtingen die de gehandicapte kinderen een warm hart toedragen: 
allen hartelijke dank! 
 
In 2020 is ook de bekende Michael Mwaji geholpen. Met bijdragen van enkele 
donateurs is er een winkeltje voor hem gebouwd. Omdat Michael nog naar school gaat 
wordt het winkeltje nu verhuurd. Met de huuropbrengsten betaalt Michael zijn 
schoolgeld. Zodra hij kan lezen, schrijven en rekenen wil hij als ondernemer zelf zijn 
inkomen verdienen in zijn eigen winkel.  
 
In ons financieel jaarverslag staan ook bijdragen voor Fenny. Zij is een blind meisje 
waarvoor al jarenlang een donateur haar schoolgeld betaalt. Ieder jaar gaat ze een klas 
hoger en we hopen dat ook Fenny ooit OP EIGEN BENEN kan leven. 
 
Onze financiele positie is goed en dat komt met name door de donaties voor de school 
in Kasempa. Wanneer die bouw voltooid is zal de reserve iets zijn afgenomen en we 
hopen dat we in 2021 nog vele donaties mogen ontvangen ten behoeve van de 
inrichting van de nieuwe praktijklokalen zodat “straks” nog meer gehandicapten OP 
EIGEN BENEN kunnen staan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Lommerse 
Penningmeester 

 

http://www.eigenbenen.nl/
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  Verlies en Winstrekening 2020   

          

Ontvangsten:     Uitgaven:   

          

          

Donaties 37.060,55   Partin 70,00 

Michael en Gift 313,40   Bankkosten 127,63 

Fenny 355,00   Platform Zambia 20,00 

Rente spaarrekening 3,12   Project Kasempa 11.767,18 

      Michael 436,08 

      Praktijkgebouwen 1.080,00 

          

          

          

Totaal ontvangsten 37.732,07   Totaal uitgaven 13.500,89 

          

          

  Balans per 31-12-2020   

          

Activa     Passiva   

          

Rabo rekening courant 17.741,64   Eigen vermogen 2019 36.712,59 

rabo spaarrekening 43.202,13   Saldo baten en lasten 2020 24.231,18 

          

          

          

Totaal Activa 60.943,77   Totaal passiva 60.943,77 

     

     

Bestemming van het eigen vermogen:   

Beschikbaar voor 
2021 

     

     

Algemene middelen 60.943,77   Bestemming:   

      Praktijklokalen 35.000,00 

      Sanitaire voorzieningen 10.000,00 

      Diverse doelen 5.000,00 

      Reserves 10.943,77 

 


