
per april 2011:      Stichting AfroNed

Balans per 31 december 2010

2009 2009

Activa € € € Passiva € €

Vlottende activa Eigen vermogen

Vorderingen 0.00 0.00 Vrije resreve 10195.20 8176.11

Bestemmingsreserve 11453.00

Liquide middelen

Kortlopende schulden en vooruitontvangen

ING/Postbank 20762.20 4477.11

Standard Chartered 1084.00 3699.00 Vooruitontvangen 0.00 0.00

21846.20

21846.20 8176.11 21648.20 8176.11



        per april 2011:   Stichting AfroNed

Staat van Baten en Lasten 

over de periode 1 januari 2010 t/m 31 december 2010

vorig boekjaar

Baten € €

Subsidie (NCDO) 11453.00

Giften en schenkingen 7610.78 3932.57

Benefiet en promotie akties 7518.30 41803.76

Som der baten 26582.08 45736.33

Lasten

Kosten akties 2691.05 1165.25

Uitgaven t.b.v. schoolprojecten 3746.42 31954.65

Transport personen 1964.50 2871.61

Transport goederen 3940.04 100.00

Administratieve kosten 426.42 1267.21

Bankkosten 143.56 96.45

Som der lasten 12911.99 37455.17

Resultaat 13670.09 8281.16



        per april 2011:   Stichting AfroNed

Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten
2010

Benefiet  en promotie akties

Akties Zandvlietcollege, Den Haag 1555.00

Dam tot Dam loop 3124.30

Aktie kinderkleding 1225.00

Frank van Meurs promotie 1090.00

overige acties 524.00

7518.30

Kosten akties

Dam to Dam loop 1874.25

overige acties 816.80

2691.05

Uitgaven t.b.v. schoolprojecten

Salaris docenten Foronaya 2620.00

Support aanvraag NCDO 1145.00

Overige lokale kosten Sierra Leone -497.00

Overige aankopen 478.42

3746.42

Administratieve kosten

Webpage 160.28

Kommunikatie 140.00

Registratie 126.14

Overige kosten 0.00

426.42



        per april 2011:   Stichting AfroNed

Toelichting algemeen

In februari 2011 hebben wij Mbentu bezocht, een dorp in het Koinadugu-district in 

het noorden van Sierra Leone bij de grens met Guinea. De stichting had het voonemen 

en toegezegd hier samen met de lokale bevolking een school te bouwen.

Voor dit project heeft de NCDO een voorwaardelijk voorschot ter beschikking gesteld.

Tijdens deze beginfase van de uitvoering van ons project werden wij geconfronteerd 

met problemen in het contact met de lokale gemeenschap.

De inwoners van Mbentu behoren tot drie verschillende stammen. Dit heeft geleid tot

onderlinge spanningen tussen de bevolkingsgroepen.

Er ontstond daardoor een onwerkbare situatie zonder uitzicht op een bevredigend

resultaat. Wij zagen ons daarom genoodzaakt het Mbentu-project af te blazen en een 

andere locatie te zoeken. Daarom is besloten om het project naar Heremakono, een  

ander dorp in de regio, niet ver van de stad Kabala, te verplaatsen.

Het dorp Heremakono telt 4000 inwoners, die tot dezelfde stam behoren.

Het dorpshoofd en andere vooraanstaande inwoners van Heremakono hebben 

ons verzocht hun gemeenschap te helpen met de bouw van een basisschool. 

Wij hebben het NCDO verzocht om ons financiëel te steunen met de uitvoering van ons 

nieuwe project en het reeds gestorte subsidie voorschot voor het nieuwe project te mogen 

inzetten. Inmiddels hebben wij de toezegging van het NCDO ontvangen.

Eind 2010 heeft het Zandvlietcollege in 's-Gravenhage zich bereid verklaard het nieuwe

project te steunen door middel van sponsorlopen en andere activiteiten.

In 2011 is men voortvarend met de bouw in Heremakono begonnen.

Voor meer informatie over lopende projecten verwijzen wij naar onze site:

www.afroned.org


