
Stichting Watu Wangu

Jaarverslag

Lutjebroek, juli 2014

Geacht bestuur,

Hierbij heb ik het genoegen u het jaarverslag 2013 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 € 5.168.

Hoogachtend,

T. Koopman

Voorzitter

2013



DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN STICHTING

In het jaar 2013 zien we dat al onze kinderen enorme vooruitgang hebben geboekt op het gebied van sociale

omgang, emotionele stabiliteit, lichamelijke en geestelijke gezondheid, en schoolprestaties.

In de loop van het jaar hebben we, dankzij de steun van verschillende particulieren en organisaties het

kassenproject kunnen realiseren. Sinds het einde van het jaar beschikken we over vier grote kassen, waarin

we tomaten kweken. We hebben een goede relatie met de supermarkt in Kitui Town, waarmee we de afspraak

hebben gemaakt dat zij alle tomaten die wij kunnen leveren zullen afnemen tegen de hoogste marktprijs.

Ook is eind 2013 de bouw van Caves Inn gereedgekomen. We draaien nu enkele maanden en mogen 

ons verheugen in een groeiende aanloop.

Met de geiten hebben we inmiddels een kleine kudde van 23 geiten weten te telen.

Voor het tractorproject ten behoeve van de watervoorziening van Utoo Primary School is inmiddels 

een bedrag van € 11.206 bij elkaar gebracht.



Stichting Watu Wangu

BALANS

€ € € €

Activa

Geldmiddelen:

Kas 112 54

Bank 11.839 6.729

11.951          6.783       

11.951          6.783       

Passiva

Eigen vermogen:

Reserve 6.783 6.462

Resultaat boekjaar 5.168 321

11.951          6.783       

11.951          6.783       

31-dec-13 31-dec-12



Stichting Watu Wangu

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

€ € € €

Opbrengsten

Giften:

Giften algemeen / beheer 36.908 33.621

Giften Tractorproject Utoo Primary School 4.970 6.236

Giften kassenproject 4.500 29.750

Diversen 2.783 1.573

49.161 71.180

Kosten

  

Directe kosten kindertehuis - bouw, onderhoud, inrichting 993 2.996

Directe kosten kindertehuis - beheer, verzorging 31.832 32.365

Kosten kassenproject 4.623 29.100

Kosten vervoer 2.739 4.134

Kosten communicatie 1.085 791

Diversen 2.721 1.474

43.993 70.859

Resultaat boekjaar 5.168 321

2013 2012


