
Stichting Watu Wangu

Jaarverslag 2016

Voorzitter

Lutjebroek, februari 2017

Geacht bestuur,

Hierbij bied ik u het jaarverslag 2016 van Stichting Watu Wangu aan.

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

De staat van baten en lasten sluit op € -26.792.

Hoogachtend,

T. Koopman



De kinderen zijn gegroeid als kool. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk en emotioneel. Het is bijna niet

voor te stellen, dat een aantal van hen straks alweer naar de middelbare school zal gaan. 

We zijn op zoek naar een betere lagere school voor de kinderen die nog verder basisschoolonderwijs moeten

hebben, en naar een goede middelbare school voor de oudere kinderen. 

In het afgelopen jaar hebben we de kassen verplaatst naar een betere plek. Niet alleen hebben we er nu een

beter zicht op, maar ook is het logistiek een uitkomst. Dit betekende helaas wel, dat we dit jaar geen inkomsten

uit de kassen hadden.

We hebben de pijplijn, die van het borehole naar de watertank bij het kindertehuis loopt, op diverse plekken

gerepareerd of vervangen, en we hebben een nieuwe watertank geplaatst. De watertoevoer en -opslag

functioneren nu weer naar behoren.

Door de verslechterde economie heeft Caves Inn, door lage omzet en hoge kosten, niet kunnen bijdragen

aan de kosten van het kindertehuis en de andere projecten. Inkomsten uit donaties zijn dit jaar teruggelopen.

De lagere inkomsten hebben ons genoodzaakt de reserves aan te spreken. We gaan ervan uit dat dit het komende

jaar weer zal aantrekken.

Een verslag van het jaar 2016
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EUR     1  =  KES 112.36351

BALANS

€ € € €

Activa

810 114

137 833

2,726 29,518

3,673       30,465  

Passiva

30,465 24,968

-26,792 5,497

3,673       30,465  

31-Dec-16 31-Dec-15

Bron: https://www.oanda.com/currency/average

Eigen vermogen:

Reserve

Resultaat boekjaar

Bank Reserve

Bank Algemeen

Kas

Geldmiddelen:

Gemiddelde koers
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€ € € €

Opbrengsten

9,284 25,007

5,017 -

275 5,320

2,151 -

- 1,883

- 150

121 6,187

16,848 38,547

Kosten

  

28,673 27,986

937 416

- 2,469

3,637 -

5,005 -

1,824 -

1,392 1,631

353 218

1,818 330

43,640 33,050

-26,792 5,497

2016 2015

Kosten bouw, onderhoud, inrichting kindertehuis

Directe kosten kindertehuis - beheer, verzorging

Reparatie Pomp Borehole

Verplaatsing kassen

Opslag Mais & Bonen

Reparatie waterleiding

Kosten vervoer

Kosten communicatie

Diversen

Resultaat boekjaar

Website bouw en beheer

Diverse bedrijfsactiviteiten ter plaatse

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Giften algemeen / beheer

Giften Opslag Mais & Bonen

Giften Tractor

Giften Verplaatsing Kassen

Giften Reparatie Waterpomp Borehole
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