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Financieel verslag 2018 
 
                 
                          
Maart 2019 
 
Voor onze stichting was het het jaar van verdere voorbereiding voor de bouw van 
nieuwe leslokalen voor onze school voor dove kinderen in Kasempa. 
 
In samenwerking met de Zambiaanse overheid, Holland Disabled Association en 
speciaal mr. Kakoma werden ontwerpen voorgelegd aan een bouwcommissie die 
goedkeuring moet geven voor de realisatie van de nieuwe leslokalen. 
 
Deze goedkeuring is ondertussen verkregen en kon met de bouw worden begonnen. 
 
Ondertussen heeft ons stichtingsbestuur zich ingezet voor het verkrijgen van de 
financiële ruimte om de bouw te financieren. 
 
Dat is gelukt: € 15.000,-- is beschikbaar gekomen. Twee sponsors hebben ons 
ruimhartig bedacht. 
Daardoor hoeft de financiële positie van onze stichting niet al te veel toevoegen aan 
het budget. 
 
Financiële situatie van onze stichting is eind 2018 ruim voldoende om zowel de bouw 
in Kasempa als nader te bepalen doelen te realiseren. 
Dit met dank aan alle goede gevers in 2018. 
 
Vooruitzicht 2019: 
Er zijn voldoende middelen in kas om het Kasempa-project af te ronden. 
Naar nieuwe projecten wordt gezocht om de middelen op een verantwoorde wijze te 
besteden. 
 
John Vink 
Penningmeester 
Stichting “op eigen benen, Zambia” 
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De bouw is begonnen en hopelijk gaat eind maart 2019 het dak erop. 
Pater Harry Uitendaal is speciaal ingevlogen vanuit Nederland om toe te zien op 
 
                             

 
 
De voortgang van het project, inclusief controle op de bestedingen. 
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  Verlies & winstrekening 2018   
ontvangsten:     uitgaven:   
          
donaties         
algemene bestemming 1.411,08        
bouw kamsempa 15.000,00    bouw kasempa 8.000,00  
      Partin 60,00  
Michael en Gift 450,00    bankkosten 120,32  
rente spaarekening 32,67    platform Zambia 10,00  
      kamer v koophandel 7,50  
      huwelijkskado 41,53  
      fenny 600,00  
          
          
          
totale ontvangsten 16.893,75    totaal uitgaven 8.839,35  
          
  Balans per 31-12-2018   
Rabo-bank:         
rekening courant 9.392,61    eigen vermogen 44.087,77  
          
spaarrekening 34.695,16        
          
          
totalen 44.087,77    totalen 44.087,77  

     
eigen vermogen kent bestemmingsreserves en algemene doelen: 
          
           
speciale bestemming van de 
middelen:     

beschikbaar voor 
2019 

          
Kasempa (Wilde Ganzen)     hulp ouders 1.000,00  
Kasempa (Ruud en Anke)     nader te bepalen 4.889,79  
operatie Isaac     operatie benen 3.500,00  
Micheal en Gift     alg. ondersteuning 590,00  
 bouw kamsempa     bouwkosten 7.000,00  
          
totaal bestemmingen       16.979,79  
          
algemene reserve:      27.107,98 
          
totaal beschikbare 
middelen:       44.087,77  
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