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Het was een bewogen jaar.
Veel is er gebeurd op vele vlakken.
Op persoonlijk vlak hebben wij met Isaac een overeenkomst gesloten.
Wij hebben hem financieel ondersteund met het kopen van een bescheiden stukje
grond met daar op een kleine woning voor zijn gezin.
Isaac ziet af van de voorgenomen operatie(s).
De overgebleven middelen vloeien terug in de kas. Met de goede gever zijn wij
overeengekomen dat wij als stichting een correcte bestemming van de middelen
vinden.
Holland Disabled Association.
Sinds enige maanden staat HDA definitief op “eigen benen”.
De adviseurs vanuit Stichting “Op Eigen Benen Zambia” zijn als officiele adviseur
uitgetreden. Het was, en is nog steeds, een prachtig project, maar voor
EIGENBENEN was dit het moment om aan te geven dat H.D.A. zichzelf volledig
kan redden. Wij hebben in dit project vele gehandicapten geholpen en daar ging en
gaat het om.
School voor Speciaal Onderwijs in Kasempa.
Het hele jaar 2019 is besteed aan het uitbreiden van school met vier nieuwe
leslokalen. Veel aandacht is gegaan naar het interieur en de lesmiddelen.
Dit alles is mogelijk gemaakt door sponsors, particulieren en bedrijven.
Waarvoor onze hartelijke dank, ook namens de kinderen met een handicap.
Positie op financieel gebied:
Door de giften konden wij de uitbreiding van de school ons veroorloven.
Onze positie is licht afgenomen en geef ruimte aan nieuwe initiatieven in de nabije
toekomst. Dit alles in het licht van hulp aan jong-gehandicapten in Zambia.
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John Vink
Penningmeester

ontvangsten:
donaties
algemene bestemming

Verlies & winstrekening 2019
uitgaven:
13.286,08

Michael en Gift
rente spaarekening

totale ontvangsten

50,00
3,85

13.239,93

Partin
bankkosten
platform Zambia

70,00
199,36
10,00

project Kasempa

20.414,76

totaal uitgaven

20.694,12

Balans per 31-12-2019
Rabo-bank:
rekening courant

8.513,58

spaarrekening

28.199,01

totalen

36.712,59

eigen vermogen

36.712,59

totalen

36.712,59

eigen vermogen kent bestemmingsreserves en algemene doelen:

speciale bestemming van de
middelen:
algemene middelen

36.712,59

beschikbaar voor
2020
doelen:
Kaempa

overige doelen

nader te
bepalen
nader te
bepalen
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