
Stichting Watu Wangu

Jaarverslag

Lutjebroek, april 2012

Geacht bestuur,

Hierbij heb ik het genoegen u het jaarverslag 2011 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 € 6.325.

Hoogachtend,

T. Koopman

Voorzitter

2011



DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN STICHTING

Het jaar 2011 was voor Stichting Watu Wangu een belangrijk jaar. Het is het jaar waarin het

kindertehuis, Watu Wangu Children's Centre, officieel is geopend en waarin we zijn begonnen met

de opvang van de eerste groep van veertien kinderen. In de loop van het jaar zijn er daar nog zes

bij gekomen.

In dit jaar is ook een begin gemaakt met het kassenproject met de bouw van de eerste kas.

Verder is in dit jaar begonnen met de bouw van Caves Inn, een horeca-gelegenheid.

Beide projecten hebben tot doel inkomsten te verwerven voor Watu Wangu Children's Centre, zodat

we minder afhankelijk worden van financiële steun van derden. Dit is hard nodig, daar is gebleken dat

het werven van fondsen voor de dagelijkse kosten van levensonderhoud, salarissen en onderhoud en

reparaties geen sinecure is. Gelukkig zijn er wel enkele mensen die door een vaste, maandelijkse donatie

helpen deze kosten te lenigen, maar al met al blijkt er een grote noodzaak voor het genereren van

eigen inkomsten. Hiertoe zullen, na voltooiïng van de lopende projecten, nog enkele projecten worden opgezet.



Stichting Watu Wangu

BALANS

€ € € €

Activa

Geldmiddelen:

Kas 177 85

Bank 6.285 52

6.462            137          

6.462            137          

Passiva

Eigen vermogen:

Reserve 137 -1.318

Resultaat boekjaar 6.325 1.455

6.462            137          

6.462            137          

31-dec-11 31-dec-10



Stichting Watu Wangu

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

€ € € €

Opbrengsten

Giften:

Giften algemeen / beheer 56.257

Giften kindertehuis bouw en inrichting 40.000 76.574

Giften Utoo Primary School project 570

Giften kassenproject 3.000

Diversen 2.192

102.019 76.574

Kosten

  

Directe kosten kindertehuis - bouw, onderhoud, inrichting 35.574 68.161

Directe kosten kindertehuis - beheer, verzorging 39.295

Kosten vervoer 9.704 3.637

Kosten communicatie 2.063 649

Diversen 9.058 2.672

95.694 75.119

Resultaat boekjaar 6.325 1.455

2011 2010


