
Stichting Watu Wangu

Jaarverslag

Lutjebroek, juli 2013

Geacht bestuur,

Hierbij heb ik het genoegen u het jaarverslag 2012 van de Stichting Watu Wangu aan te bieden.

Het jaarverslag is samengesteld aan de hand van de thans bekende gegevens.

De staat van baten en lasten sluit met een positief saldo van € 321.

Een bedrag van 6236 is gereserveerd voor het tractorproject ten behoeve van Utoo Primary School.

Hoogachtend,

T. Koopman

Voorzitter

2012



DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN STICHTING

In het jaar 2012 hebben we het aantal kinderen, dat wordt opgevangen in Watu Wangu Children's Centre,

uitgebreid van 14 naar 20 kinderen. Ofschoon we een grotere capaciteit hebben, houden we voor nu dit

aantal aan als maximum, totdat het kindertehuis in belangrijke mate zelf kan voorzien in de benodigde

inkomsten voor het bekostigen van het draaiende houden van het tehuis.

Vorig jaar is er een kas gebouwd. Dit jaar zijn we begonnen met de fondsenwerving voor nog een drietal kassen

waarmee we tomaten willen gaan verbouwen, zowel voor eigen gebruik als voor de verkoop, teneinde een

inkomen te verwerven voor het kindertehuis om deze financieel onafhankelijk van giften te maken.

De bouw van Caves Inn, het hotel/restaurant/café in Kabati, vordert gestaag. We gaan er vanuit dat het

in de tweede helft van 2013 gereed zal komen.

Voor de teelt en de productie van melk hebben we enkele Toggenburger geiten gekocht. Door de verkoop van

geiten en melk hopen we een bijdrage te leveren aan de financiële onafhankelijkheid van het kindertehuis.

Ook wordt de melk voor eigen consumptie gebruikt, evenals het vlees bij bijzondere gelegenheden.

We zijn dit jaar ook van start gegaan met een nevenproject. Onze kinderen gaan allemaal naar school op

Utoo Primary School. Er is daar geen watervoorziening. Alle kinderen moeten daarom zelf van huis water meenemen

doch dit is niet voldoende. Vaak is het ook geen schoon water, maar water uit de rivier. Dat is erg ongezond

en onhygiënisch. We willen daarom op de school de sanitaire voorzieningen gaan verbeteren, een watertank plaatsen

en voldoende wasgelegenheid bouwen; voorts willen we een tractor met watertank aanschaffen, waarmee we de

school kosteloos van water uit het borehole van het kindertehuis gaan voorzien. De families Doodeman en Dol, die

zich al eerder hebben ingezet voor het kindertehuis, hebben het tweede deel van dit project op zich genomen. Wij

gaan op zoek naar fondsen voor het eerste deel ervan. In de loop van dit jaar is voor de tractor al een bedrag van

€ 6.236 ingezameld.



Stichting Watu Wangu

BALANS

€ € € €

Activa

Geldmiddelen:

Kas 54 177

Bank 6.729 6.285

6.783            6.462       

6.783            6.462       

Passiva

Eigen vermogen:

Reserve 6.462 137

Resultaat boekjaar 321 6.325

6.783            6.462       

6.783            6.462       

31-dec-12 31-dec-11



Stichting Watu Wangu

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

€ € € €

Opbrengsten

Giften:

Giften algemeen / beheer 33.621 56.827

Giften kindertehuis bouw en inrichting 40.000

Giften Tractorproject Utoo Primary School 6.236

Giften kassenproject 29.750 3.000

Diversen 1.573 2.192

71.180 102.019

Kosten

  

Directe kosten kindertehuis - bouw, onderhoud, inrichting 2.996 35.574

Directe kosten kindertehuis - beheer, verzorging 32.365 39.295

Kosten kassenproject 29.100

Kosten vervoer 4.134 9.704

Kosten communicatie 791 2.063

Diversen 1.474 9.058

70.859 95.694

Resultaat boekjaar 321 6.325

2012 2011


