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VOORWOORD
VOORWOORD
In dit jaarverslag leest u over het werk van Juntos Contigo in 2021 in de
achterstandswijk Villa Virgen de Guadaloupe in Managua, Nicaragua, en over de
bruggen die werden gebouwd zodat de kinderen en jongvolwassenen de stap naar
de maatschappij aankunnen en aandurven. We geloven dat elk kind er recht op
heeft dat het deze stap kan maken en de stichting biedt een veilige basis, waar het
kind gestimuleerd wordt om op eigen inzet te gaan vertrouwen. Een basis waar de
kinderen op terug kunnen vallen. Dankzij onze sponsors kunnen we deze basis zijn.
Zeker nu het land in grote crisis verkeert en de coronapandemie veel slachtoffers heeft
geëist in de wijk en de situatie ook vraagt om een ander soort hulp.
Janita de Vries,
secretaresse
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ONTWIKKELINGEN
STICHTING JUNTOS CONTIGO IN HET KORT
Juntos Contigo richt zich op de minderjarige jongeren en jongvolwassenen van de
arme wijk van Villa Virgen de Guadalupe in Managua, de hoofdstad van Nicaragua.

In deze wijk zijn de mensen die op en van de vuilnisbelt, la chureca, leefden door
de overheid van een onderdak voorzien. Niettemin zijn de problemen die betrekking
hebben op de armoede nog lang niet opgelost. Juntos Contigo wil zich daarvoor
inzetten.
Juntos Contigo tracht de kinderarbeid zoveel mogelijk te verminderen – het liefst te
stoppen - - en het schoolverzuim te verlagen. De activiteiten zijn erop gericht om de
sociale, emotionele, intellectuele en praktische vaardigheden van de kinderen en
jongeren te ontwikkelen en hen mede daardoor zelf vertrouwen en zelf waardering te
geven.
We werken bij Juntos Contigo vanuit de liefde van en voor Jezus Christus (JC). En we
streven ernaar dat dit terug te zien is in onze daden, hulpvaardigheid en handelen.
De visie achter het werk van Juntos Contigo is gebaseerd op:
• Ieder mens moet de mogelijkheid krijgen zichzelf te ontwikkelen;
• Ontwikkeling vraagt eigen initiatief maar samen kom je beter vooruit.
Hieronder wordt schematisch het doel van Juntos Contigo weergegeven.

GEZONDHEID
ONTWIKKELING
HOUVAST
STRUCTUUR
TOEKOMST

door samenwerking met lokale artsen en
hulpverleners
onder wijs als basisvoor waarde
een veilige plek bieden voor ieder kind
op maat gemaakte, langlopende programma’s
liefde en hoop creëren perspectief
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DE ORGANISATIE
DOEL:
JJuntoswordt
Contigo
heeft een het
bestuur
Nederland
dat bestaat
uit een voorzitter,
Hieronder
schematisch
doel in
van
Juntos Contigo
weergegeven.
penningmeester, secretaris, hoofd-PR en een bestuurslid, allen onbezoldigde
vrijwilligers.
Juntos Contigo
heet in Nicaragua
Asociacion Juntos
Contigo
Nicaragua
(verder:
GEZONDHEID
door samenwerking
met lokale
artsen
en hulpverleners

Ajucontinic).
Ajucontinic isonder
een organisatie
zonderwaarde,
winstoogmerk, formeel
wijs als basisvoor
ONTWIKKELING
geregistreerd in Nicaragua en gereguleerd door de overheid in Nicaragua. De
een veilige plek bieden voor ieder kind
HOUVAST
associatie-vorm geeft iets weer van de doelstelling van Juntos Contigo, samenwerken
op maat gemaakte, langlopende programma’s
STRUCTUUR
en samen ontwikkelen. Ajucontinic heeft een bestuur van vertegenwoordigers uit de
liefde en hoop creëren perspectief
TOEKOMST
maatschappij in Nicaragua. Het bestuur van Ajucontinic stelt de projectcoördinator
aan die op zijn/haar beurt dan weer verantwoordelijk is voor de dagelijkse
aansturing van een team van medewerkers. Het team in Nicaragua bestond uit 6
lokale veldwerkers die ca. 40 uur per week beschikbaar zijn voor de activiteiten
van Ajucontinic. Voor 2020 is het team uitgebreid met twee nieuwe lokale jongeren.
Deze medewerkers hebben geen formeel arbeidscontract en ontvangen alleen een
vrijwilligers/onkostenvergoeding. Mogelijk zal dit in de toekomst veranderen en zal
een beperkt aantal mensen een arbeidscontract aangeboden krijgen.
uur per week beschikbaar zijn voor de activiteiten van Ajucontnic. Voor 2020 is het
team uitgebreid met twee nieuwe lokale jongeren. Deze medewerkers hebben geen
formeel arbeidscontract en ontvangen alleen een vrijwilligers/onkostenvergoeding.
Mogelijk zal dit in de toekomst veranderen en zal een beperkt aantal mensen een
arbeidscontract aangeboden krijgen.
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VOORTGANG
STERK DOOR LOKALE AANWEZIGHEID
Juntos Contigo is al ruim 16 jaar actief in Nicaragua en heeft een goede naam
opgebouwd. Enkele belangrijke punten zijn:
•

Juntos Contigo is kleinschalig, betrokken en transparant

•

De impact in de wijk is groot vanwege de nauwe samenwerking met
de gemeenschap

•

Er is een sterke vertrouwensband met de lokale bevolking

•

Er wordt met een lokaal team gewerkt met daarbij slechts één coördinator
vanuit Nederland die geregeld in Nicaragua aanwezig is

•

De stichting drijft op vrijwilligers binnen en buiten Europa (Canada)

•

In Nicaragua is er een goede samenwerking met andere instanties

•

Juntos Contigo is de afgelopen jaren meerdere malen op televisie en radio
geweest en heeft prijzen gewonnen als ‘De Goot’.

•

Het is een ongelaagde organisatie met weinig hiërarchie en zeer
oplossingsgericht

VUILNISBELT NAAST DEELTIJDSTUDIE
De politieke situatie maakt het leven in Nicaragua er niet beter op. Economische
sancties, corona en instabiliteit leidden ertoe dat veel bewoners van de wijk hun
oude werk weer hebben opgepakt: bewoners halen af val op bij bedrijven of in
de stad, brengen het mee naar huis en sorteren het daar. De vuilnisbelt is een
grote inkomstenbron en dat trekt niet alleen de mensen in onze wijk maar ook van
daarbuiten. Gevolg: meer stress voor de gezinnen waar wij mee werken want een
deel van het werk wordt door anderen overgenomen.
Daardoor is de oude vuilnisbelt weer een derde groter geworden.
De jongeren die normaal in de les verschenen gaan nu werken om in het gezin bij te
springen om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Ondanks dat kunnen we veel
van de kinderen toch helpen en bijstaan in het bijspijkeren of motiveren bij hun studie
of een stukje ontspanning bieden in sociale activiteiten; spelletjes, dans en theater.
Overvolle klaslokalen en slecht opgeleide docenten zorgen voor onder wijs van zeer
lage standaard. Dit geldt zeker in de wijk Acahualinca, die zich aan rand van de
vuilnisbelt bevindt. Daarom bood de stichting de kinderen daar ook in 2019 bijles.
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16 JAAR IN ACTIE
Van twee containers op de belt naar een vast gebouw. Kimberley zag haar droom
uitkomen om in een mooie jurk de typische culturele dans uit te voeren. Eliaz
kenden we 8 jaar, we moeten hem missen omdat hij in een lantarenpaal klom en
geëlektrocuteerd werd. Hij laat twee broertjes achter en veel verdrietige vriendjes
op het project van Juntos Contigo, mooi was wel dat we een stukje rouwver werking
konden aanbieden. Jonathan is onder behandeling van de huisarts gered van dengue,
Jennifer komt vanaf haar vijfde bij ons en is dit jaar is verkozen tot de beste leerling
(eerste meisje ooit) van de wijk van alle scholen! Rosio kan ondanks haar syndroom
van down met onze steun naar speciaal onder wijs, een groep kinderen konden we
voorzien van een nieuwe bril. De aanschaf van een pick-up zodat het lokale team zich
veilig naar het project kon begeven waardoor ons werk kon blijven doorgaan, zoals
het uitdelen van covid pakketten en het voorzien in onder wijs.
De waarde van 16 jaar Juntos Contigo zit voor ons in de optelsom van al die
individuele mensen en kinderen voor wie we er zijn geweest. Voor hen hebben we een
verschil kunnen maken. Door hen niet in de steek te laten, maar naar hen te luisteren
en hulp, liefde en aandacht te bieden waar nodig.

VOLLE KRACHT ONDANKS CORONA
Ter wijl er in Nederland gediscussieerd werd over wel of niet een avondklok of
andere corona regels zijn er in Nicaragua geen regels. Juntos Contigo heeft voor
veiligheid van het team en de kinderen wel regels opgesteld. Dit is voor de kinderen
niet altijd duidelijk als je omgeving zich er niet aanhoudt. Dat maakt ons werk nog
complexer. Maar we zijn wel net als elk jaar weer opnieuw gestart. In Nederland
start het schooljaar in de zomer. In Nicaragua starten ze in het nieuwe jaar: Januari.
We zitten dan ook stampvol omdat er zoveel aanvragen zijn voor steun. We moeten
helaas ook kinderen teleurstellen omdat we de kracht van ons werk niet willen
verliezen: individuele aandacht van het lokale team aan de kinderen. Ook hebben
we coronapakketten uitgedeeld, deze pakketten bestaan uit schoonmaakmiddelen en
medische middelen.
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ONDERWIJS
ONDERWIJS
Er zijn eind 2021 45 kinderen van het project op het voorgezet onder wijs toegelaten,
en 100 kinderen zijn naar de volgende klas bevorderd. In totaal ondersteunen we
inmiddels ongeveer tussen de 120 en 130 kinderen. Er zijn helaas nog steeds kinderen
die van school gehaald worden om hun ouders te helpen of vanwege onhandelbaar
gedrag. Vaak schuiven deze kinderen aan bij Juntos Contigo waarop ze stap voor
stap met individuele gesprekken inzicht krijgen in hun gedrag. Belangrijk is dat ze
normen en waarden bijgebracht krijgen en oefenen om zich aan afspraken en regels
te houden.
De meeste kinderen in Nicaragua gaan naar een privéschool. De meeste kinderen uit
de wijk waar wij werken gaan niet naar school, en als ze wel naar school gaan dan
zijn dat openbare scholen. Het onder wijs op deze scholen is niet te vergelijken met
het onder wijs in ons land. Overvolle klaslokalen en slecht opgeleide docenten zorgen
voor onder wijs van zeer lage standaard. Daarom geven we huiswerkbegeleiding en
bijlessen.
Juntos Contigo is van mening dat elk kind recht heeft op onder wijs, op gezien te
mogen worden en op ontwikkelingskansen. We hebben een plek gecreëerd waar
we aandacht en bijles kunnen geven, een veilige plek waar ze kind kunnen zijn en
zich kunnen ontwikkelen. We werkten aan passend onder wijs door te zorgen voor
een veilige leeromgeving, gemotiveerde docenten, betrokkenheid van ouders en
gemeenschap en relevante opleidingen voor jongeren.

VAN OVERVOL NAAR GEORDEND
Van overvolle klaslokalen waar we in januari mee gestart zijn gaan we in april
over naar geordende klaslokalen. De kinderen die vanuit hun eigen intrinsieke
motivatie elke dag proberen te komen worden in maart officieel ingeschreven.
Naast de gesprekken met de ouders/verzorgers hebben we ook gesprekken met
de kinderen. Na een maand de kinderen te hebben geobserveerd zien we welke
steun het kind nodig heeft zodat we ook weten welke groep en docent het beste bij
hem/haar past. Het aantal kinderen en jongeren waar wij het verschil voor kunnen
en willen maken neemt toe en de complexiteit qua hulpvraag groeit helaas ook.
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UNIFORM
In Nicaragua kunnen lessen niet online, want de meeste leerkrachten en kinderen
hebben geen internet, mobiel of computer in huis. Tijdens de pandemie waren
kinderen wel meer thuis en daardoor getuige of slachtoffer van mishandeling,
ver waarlozing en huiselijk- of seksueel geweld. Er is een toename aan
tienerzwangerschappen. Er is geen geld voor medicijnen of voor een schooluniform.
In Nicaragua ben je verplicht om in uniform naar school te gaan. Het voordeel
daarvan is dat de kinderen minder worden gepest om hun uiterlijk: de verschillen
tussen sociale klassen zijn minder zichtbaar. In januari konden we dankzij uw steun
80 van de 120 kinderen bij Juntos Contigo blij maken met een nieuw uniform en een
rugzak vol nieuwe schoolspullen!
Afgelopen jaar overleden er veel mensen in de wijk, wat een enorme impact had op
de bewoners, de kinderen en het lokale team van Juntos Contigo.
Het idee dat kinderen thuis zitten in zo’n grimmige omgeving en dat ze niet naar
school kunnen om even op adem te komen, daar krijgen wij het koud van!
Daarom is Juntos Contigo opengebleven en we hopen deze manier van werken
voort te kunnen zetten. We nemen voorzorgsmaatregelen door de kinderen in kleine
groepen in te delen. We werken aan preventie en bieden praktijklessen aan waarin
we de kinderen leren over hygiëne en wat de pandemie teweegbrengt in het land.
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TEAM
WERK MET UITDAGING
Ondanks het feit dat de ogen en de aandacht van de wereld op andere delen van de
wereld gefocust lijken, werkt het project van Juntos Contigo gewoon door.
En dat lijkt nu net een sterke kant van het project te zijn. Zaken lopen niet vanzelf;
tal van omstandigheden bemoeilijken het werk. Van het pinnen van geld voor eten
of materialen, het contact houden met alle kinderen, het regelen van papieren of
cursus-inschrijvingen tot het voortbewegen in het lokale drukke chaotische verkeer;
alles is lastiger geworden. Of het nu de stijgende prijzen zijn, verschillende politieke
achtergronden van mensen, of het toenemende wantrouwen, onderling of jegens
instellingen. Het team merkt aan alle kanten dat ze meer moeite moeten doen
om dingen georganiseerd te krijgen. Maar juist in deze tijd, waarin veel (hulp)
organisaties zijn vertrokken, lijkt het extra duidelijk hoe belangrijk Juntos in de wijk
is; ergens is er toch een onafhankelijke groep lokale werkers waar je altijd bij kunt
aankloppen. Toch een stabiele factor in het woelige onzekere Nicaragua.
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BEZOEKEN
OVER EN WEER
VERJAARDAG VAN DE KINDEREN
Ook in 2021 is er aandacht besteed aan het vieren van de verjaardagen van de
kinderen. Dit is een belangrijke activiteit omdat de verjaardagen van kinderen thuis
niet gevierd worden. In de laagste klasse van de maatschappij in Nicaragua, de
doelgroep van Juntos Contigo, worden verjaardagen nooit gevierd. Er is geen geld
voor en bovendien geen aandacht. Vaak weten de kinderen daarom ook niet wat hun
geboortedatum is.
Daarom worden ze nu klassikaal gevierd, de jarige wordt die dag in het zonnetje
gezet en ver wend met een stuk taart. Aan het eind van het jaar krijgen de ze de foto
mee, die op hun verjaardag van ze gemaakt is. De kinderen krijgen geen cadeau
omdat duidelijk is geworden dat een groot deel van de kinderen hun cadeautjes
moeten inleveren zodat deze verkocht kunnen worden en er weer geld is om eten te
kopen.
Op het project is het belangrijk dat kinderen weten wat hun geboortedatum is.
Elke docent heeft zijn eigen kalender gemaakt en de kinderen zijn er trots op dat ze
hun naam op de kalender zien staan.
Kinderen willen bij Juntos Contigo horen. Het is voor de meeste kinderen hun tweede
thuis.
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HUISBEZOEKEN
Juntos Contigo werkt al 16 jaar samen met de gemeenschap. Ook in 2021 werden
er weer huisbezoeken afgelegd bij de kinderen en jongeren die meedraaien in
het programma. Elke keer worden we weer getroffen door de grote armoede en
problemen die er binnen de gezinnen spelen. Die zijn zichtbaar in de kinderen als ze
aan het werk zijn op het project. Die hebben effect op hun leerprestaties en op hun
gehele ontwikkeling.
Door op huisbezoek te gaan kan naast emotionele steun ook praktische en materiele
hulp geboden worden. Door het contact met ouders/verzorgers komt in beeld wat er
speelt in het gezin.
Voor de kinderen is het een feest als de werkers thuis komen, en ze vertellen op het
project trots dat hun juf of meester bij hen thuis is geweest. Door deze aandacht
merken de kinderen dat zij belangrijk zijn en dat heeft veel impact op ze.

HUMANITAIRE HULP AL 16 JAAR LANG
Ambassadeur Irene Moor heeft samen met Kitty Moor het project bezocht, waarbij
ze 150 zelfgenaaide etuitjes onder de kinderen uitdeelden. Irene en Kitty hebben
speciale steun geboden aan een jongetje genaamd Exmanuel. Hij is opgegroeid
op de belt en heeft in de hitte en stank moeten werken. Daardoor is zijn linker
oog aangetast. Ruben heeft hem meegenomen naar de arts, die een speciale bril
en medicijnen voorschreef. Dankzij onder andere de steun van familie Moor kan
Exmanuel met een nieuwe bril naar school waardoor hij stappen kan gaan maken.
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STEVIG STABIEL TEAM
De hulpvraag werd in 2021 groter en het aantal kinderen groeide. Er komen nu al
180 kinderen voor bijles en steun.
Het team staat onder grote druk vanwege de coronapandemie en de grote toeloop
van kinderen. Zonder dit team is er geen Juntos Contigo en zijn de kinderen
overgeleverd aan de straat.
Er is door de cisis en de slechte economische en politieke situatie bijna geen werk te
vinden voor ouders waardoor de kinderen genoodzaakt worden om te stoppen met
school en weer aan het werk te gaan. Kinderen doen dit vaak na schooltijd. Door
de motivatie die Juntos Contigo geeft houden de kinderen de schoolgang nog steeds
vol. Als het team ’s middags naar huis gaat gaan de kinderen vaak nog op zoek naar
afval.
Maar helaas; zoals zoveel wereldburgers zijn getroffen door corona, is ook het lokale
team afgelopen jaar stevig geraakt door de pandemie. Allemaal zijn ze ziek geweest
en onder toezicht van een arts behandeld. In overleg met bestuur in Nederland is
daarom besloten om het Project tijdelijk dicht te doen om meerdere besmettingen te
voorkomen. Dit heeft een maand geduurd.
De vaccinatiegraad in Nicaragua is niet bepaald hoog te noemen, en de
leefomstandigheden en de gezondheidszorg zijn niet te vergelijken met de
omstandigheden in bijvoorbeeld Europa. Afgelopen jaar is de wijk erg getroffen door
de pandemie. Er waren maanden dat er soms 5 mensen overleden per dag. Dit heeft
enorm veel impact gehad op het team.
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WERKBEZOEK
BEZOEK JANNEKE IN CANADA
anneke heeft een werkbezoek gebracht aan Canada. Ze heeft daar aantal
presentaties mogen geven en de ambassadeurs mogen ontmoeten. Naast deze
ontmoetingen zijn er verschillende acties opgezet, onder andere taarten bakken en
zelfgemaakte pizza’s verkopen. Dit heeft een enorm bedrag opgeleverd.

BEZOEK JANNEKE IN NICARAGUA
Janneke reist geregeld naar Nicaragua zodat het werk meer in balans blijft, en er
een betere terugkoppeling gegeven kan worden aan de donateurs.
Door de politieke onrust is ook het bijschaven en bijsturen van groter belang. Janneke
zorgt er zo voor dat de samenwerking tussen het bestuur in Nederland en het bestuur
in Nicaragua zich verder ontwikkelt en in balans blijft.

Op 16 december is Janneke vanuit Canada doorgevlogen naar Nicaragua. Een
bijzonder moment want een jaar eerder stapte Janneke na twee dagen in de kou en
regen van de fiets (sponsorfietstocht van 400 km) en nu stapte ze in het vliegtuig
naar Managua.
Dankzij de sponsering van deze fietstocht is er een enorm bedrag opgehaald,
dat eind 2021 tijdens het verblijf van Janneke gebruikt is voor het nodige werk in
Nicaragua. Janneke heeft persoonlijk de kinderen en jongeren mogen omhelzen en
vooral bijzonder was dat ze hen kon feliciteren met het behalen van hun diploma
en de volgende stap naar het voortgezet onder wijs. En een aantal kinderen was te
feliciteren omdat ze hun studiejaar mochten afronden op Speciaal Onder wijs.
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ACTIVITEITEN
ACTIVITEITEN IN NEDERLAND
Weinig speciale acties door corona
We konden door corona minder acties organiseren om geld op te halen ter wijl de
kosten juist toenemen.

Verkoop broodplanken.
We hebben afgelopen jaar dankzij steun van verschillende sponsors een broodplank
mogen maken met het Juntos Contigologo. Bedoeld voor de verkoop.
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OVERIGE INSTANTIES
BEDRIJVEN, ORGANISATIES, KERKEN, JEUGDGROEPEN, SUPPORTERS

PVO INTERNATIONAL B.V.
Door een mooi sponsorbedrag bedrag konden 40 kinderen worden voorzien van een
studiepakket.Greening Components is al enkele jaren onze grootste sponsor.

FONDS ALBERT VAN ADELSBERGEN
Van dit fonds heeft de stichting in 2021 een prachtig bedrag gedoneerd gekregen
KERK IN ACTIE
De steun van Kerk in Actie kon worden geïnvesteerd in het lokale team en kon de reis
van Nohemi plaatsvinden.
STICHTING KINDERZORG
Stichting Kinderzorg heeft in 2021 een heel mooi bedrag toegezegd.
WORK ALLROUND
Een mooi bedrag gekregen van Work Allround, gekoppeld aan de fietstocht van
Janneke.
BEDRIJVENSPONSORPLAN
We zijn een plan aan het opzetten om bedrijfssponsoren bereid te vinden een drietal
jaren onze stichting te sponsoren. We hebben hierdoor mooie contacten met en
donaties van een aantal bedrijven.
STEUN KERKEN
Een heel aantal kerken in de regio Walcheren en Zuid-Beveland steunen Juntos
Contigo door collectes voor dit doel te houden
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OVERZICHT INKOMSTEN & LASTEN: 2021 EN 2020
							REALISATIE		REALISATIE
							2021			2020

INKOMSTEN

GIFTEN ALGEMEEN					

48.587,06 		

GIFTEN PROJECT BOUW HOOFDGEBOUWEN
GIFTEN PROJECT VAK ANTIE WEEK		

-

5.120,00 		

GIFTEN PROJECT SIERADEN		

-

GIFTEN PROJECT KINDEREN NA AR SCHOOL

25.843,41
480,00
3.567,35
485,00

20.800,00

17.710,00

GIFTEN PROJECT FIETSTOCHT 15 JARIG BESTA AN 9.302,84 		

10.793,18

GIFTEN PROJECT CORONA EXTRA KOSTEN

-

5.500,00

GIFTEN PROJECT AUTO				

-			

OVERIGE INKOMSTEN				

4.268,85 		

SALDO (AFNAME VOORZIENING)		

- 		

TOTAAL INKOMSTEN				

1.652,19
11.983,63

88.078,75 		

78.014,76

46.842,00 		

43.999,57

UITGAVEN

KOSTEN PROJECT NICARAGUA			

KOSTEN PROJECT BOUW HOOFDGEBOUWEN		

- 		

2.050,00

KOSTEN PROJECT KINDEREN NA AR SCHOOL

22.104,00

14.050,00

KOSTEN PROJECT CORONA		

2.550,00 		

5.500,00

KKOSTEN PROJECT MEUBELEN 		

- 		

3.300,00

KOSTEN PROJECT GEZINSCOACHING		
KOSTEN PROJECT AUTO		

640,00 		

-

- 		

-

KOSTEN VRIJWILLIGERS				

6.222,21 		

4.700,00

KOSTEN REPRESENTATIE / PR-KOSTEN		

1.764,90 		

3.416,83

KOSTEN DIVERSEN					

631,95 		

998,36

SALDO (TOENAME VOORZIENING)		

7.323,69

TOTAAL UITGAVEN

88.078,75 		

		

78.014,76

TOELICHTING
2021 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van het project kinderen
naar school en corona maatregelen deze zijn voor grootste deel gefinancierd door een sponsor
en de vaste donaties.Kosten vrijwilligers zijn hoger, daar er een vrijwilliger voor enkele
maanden gaat helpen op het project in Nicaraqua.					
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							REALISATIE		REALISATIE
							2021			2020

INKOMSTEN

GIFTEN ALGEMEEN					

48.587,06 		

25.843,41

GIFTEN PROJECT BOUW HOOFDGEBOUWEN

-		

480,00

GIFTEN PROJECT VAK ANTIE WEEK		

5.120,00 		

3.567,35

GIFTEN PROJECT SIERADEN		

- 		

485,00

GIFTEN PROJECT KINDEREN NA AR SCHOOL

20.800,00 		

17.710,00

GIFTEN PROJECT FIETSTOCHT 15 JARIG BESTA AN 9.302,84 		

10.793,18

GIFTEN PROJECT CORONA EXTRA KOSTEN

-

5.500,00

GIFTEN PROJECT AUTO				

-			

-

OVERIGE INKOMSTEN				

4.268,85 		

1.652,19

SALDO (AFNAME VOORZIENING)		

- 		

TOTAAL INKOMSTEN				

			

11.983,63

88.078,75 		

78.014,76

46.842,00 		

43.999,57

UITGAVEN

KOSTEN PROJECT NICARAGUA			

KOSTEN PROJECT BOUW HOOFDGEBOUWEN		

- 		

2.050,00

KOSTEN PROJECT KINDEREN NA AR SCHOOL

22.104,00 		

14.050,00

KOSTEN PROJECT CORONA		

2.550,00 		

5.500,00

KKOSTEN PROJECT MEUBELEN 		

- 		

3.300,00

KOSTEN PROJECT GEZINSCOACHING		

640,00 		

-

KOSTEN PROJECT AUTO		

- 		

KOSTEN VRIJWILLIGERS				

6.222,21 		

4.700,00

KOSTEN REPRESENTATIE / PR-KOSTEN		

1.764,90 		

3.416,83

KOSTEN DIVERSEN					

631,95 		

998,36

SALDO (TOENAME VOORZIENING)		

TOTAAL UITGAVEN

-

7.323,69

		

88.078,75 		

78.014,76

TOELICHTING
2019 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van het project kinderen
naar school en een project nieuwe auto deze projecten zijn voor het
grootste deel gefinancieerd door een sponsor en een speculaas actie.
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