
Stichting Watu Wangu

Jaarverslag 2019

Grootebroek, juli 2019

Geacht bestuur,

Hierbij bied ik u het jaarverslag 2019 van Stichting Watu Wangu aan.

Theo Koopman

Voorzitter

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

De staat van baten en lasten sluit op € 11.455.

Hoogachtend,



In het jaar 2019 zijn we begonnen met de 'pilot' voor de opleidingen van Watu Wangu Academy.

In de periode maart t/m mei hebben we 2 cursussen gegeven: kleermaken en schoonheidsverzorging.

Een groep van 31 jonge vrouwen, meest alleenstaande moeders, heeft de cursus volbracht en eind mei 2019 hun

certificaat ontvangen tijdens een feestelijke uitreikingsceremonie.

Deze pilot heeft ons ook in de praktijk geleerd waar we enkele wijzigingen moeten aanbrengen, waarmee de opleidingen

beter aansluiten bij het doel. Zo hebben we gemerkt dat de zorg voor hun kinderen voor veel van de vrouwen moeilijk

te combineren is met het volgen van een opleiding; en bleek het voor vrouwen die van verder weg kwamen moeilijk om

Verder hebben we een sponsor gevonden voor het steunen van Lucy, een vrouw die graag een opleiding wil volgen tot

'clinical medical officer'. In het najaar van dit jaar gaat zij beginnen.

We hebben contacten gelegd t.b.v. de continuering van het programma in 2020.

de opleiding van hun keuze te volgen. De oplossingen hiervoor zijn resp. het voorzien in een kinderopvang en de mogelijkheid

tot overnachting. Daarmee zijn de cursussen helaas wel wat duurder geworden dan oorspronkelijk begroot.

Een verslag van het jaar 2019
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BALANS

€ € € €

Activa

83 217

17,074 5,485

17,157     5,702   

Passiva

5,702 270

11,455 5,432

17,157     5,702   

31-Dec-19 31-Dec-18

Bank

Kas

Geldmiddelen:

Eigen vermogen:

Reserve

Resultaat boekjaar
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€ € € €

Opbrengsten

19,914 10,567

Giften individuele opleidingen 545 -

- 364

20,459 10,931

Kosten

  

- 742

257 120

6,229 -

719 3,271

343 -

637 541

349 264

470 560

9,004 5,498

11,455 5,433

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Diverse kosten en uitgaven

Kosten opleidingen Watu Wangu Academy

Kosten Watu Wangu Centre (onderhoud, reparaties, enz.)

Directe kosten Watu Wangu Centre

2019 2018

Lokale bedrijfsactiviteiten

Resultaat boekjaar

Kosten individuele opleidingen

Kosten vervoer

Kosten communicatie

Lesmaterialen Watu Wangu Academy

Giften algemeen / Watu Wangu Academy
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