
Stichting Watu Wangu

Jaarverslag

Lutjebroek, april 2016

Geacht bestuur,

Hierbij heb ik het genoegen u het jaarverslag 2015 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 € 5.497.

Hoogachtend,

T. Koopman

Voorzitter

2015



DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN STICHTING

Het gaat heel voorspoedig met onze kinderen. Door hun traumatische achtergrond hebben enkele van hen soms nog

wel extra aandacht nodig, maar steeds minder vaak; ze geven blijk van een enorme veerkracht. Dat ze gelukkig zijn, blijkt

onder meer uit hun omgang met elkaar en met de staf; uit hun spel; en uit hun schoolprestaties. Wij zijn heel tevreden

met de ontwikkelingen.

In de loop van het jaar hebben we weer deelgenomen aan diverse activiteiten om het kindertehuis onder de aandacht

te brengen, zoals het Amsterdam Roots Open Air Festival. Ook het komende jaar zullen we weer aan diverse van dergelijke

activiteiten deelnemen.

In april 2015 werden we geconfronteerd met een doorgebrande motor van de pomp van het borehole. Dankzij diverse donateurs

hebben we dit probleem weer kunnen oplossen.

In de loop van het jaar zijn we lid geworden van het Bol.com partnerprogramma. Dat betekent dat we een provisie zullen ontvangen

voor bestellingen gedaan via de widget op onze website.

Eind van het jaar hebben we diverse restaurants benaderd voor een water-project, d.w.z. dat bij kraanwater een label wordt 

meegegeven waarop de gasten worden uitgenodigd een donatie te doen voor het kindertehuis. 6 restaurants doen mee.

Voor het tractorproject is inmiddels een bedrag van € 29.518 bij elkaar gebracht. Binnenkort zal tot aanschaf

van de tractor worden overgegaan.



Stichting Watu Wangu

BALANS

€ € € €

Activa

Geldmiddelen:

Kas 114 298

Bank Algemeen 833 472

Bank Reservering Tractorproject 29,518 24,198

30,465          24,968     

Passiva

Eigen vermogen:

Reserve 24,968 11,951

Resultaat boekjaar 5,497 13,017

30,465          24,968     

31-Dec-15 31-Dec-14



Stichting Watu Wangu

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

€ € € €

Opbrengsten

Giften algemeen / beheer 25,007 26,265

Giften Water- en Sanitairproject Utoo Primary School - 6,300

Giften Tractorproject 5,320 13,004

Giften Vervoer - Aanschaf Auto - 5,000

Giften Reparatie Waterpomp Borehole 1,883 -

Website bouw en beheer 150 350

Diverse bedrijfsactiviteiten ter plaatse 6,187 6,345

Diversen 2,250

38,547 59,514

Kosten

  

Directe kosten kindertehuis - bouw, onderhoud, inrichting 416 623

Directe kosten kindertehuis - beheer, verzorging 27,986 29,346

Reparatie Pomp Borehole 2,469 -

Kosten Water- en Sanitairproject Utoo Primary School - 7,600

Kosten vervoer 1,631 7,629

Kosten communicatie 218 225

Diversen 330 1,074

33,050 46,497

Resultaat boekjaar 5,497 13,017

2015 2014


