Balans per 31 december 2011
2010

Activa

€

€

€

Vlottende activa

2010

Passiva

€

€

Eigen vermogen

3272,00

Vorderingen

0,00

Vrije resreve

Bestemmingsreserve

585,53 10195,20
11453,00

Liquide middelen
Kortlopende schulden en vooruitontvangen
ING/Postbank
Standard Chartered

1214,96
1531,90

20762,20
1084,00

Nog te betalen

5433,33

0,00

2746,86

6018,86 21846,20

6018,86 21648,20

Staat van Baten en Lasten
over de periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2011

Subsidie (NCDO)
Giften en schenkingen
Benefiet en promotie akties

3272,00
7640,00
14881,76

vorig boekjaar
€
11453,00
7610,78
7518,30

Som der baten

25793,76

26582,08

2679,75
36880,96
-1030,28
3061,85
4168,99

2691,05
3746,42

983,81
309,35

426,42
143,56

47054,43

12911,99

-21260,67

13670,09

Baten

€

Lasten
Kosten akties
Uitgaven t.b.v. schoolprojecten
Tickets na eigen bijdrage
Lokaal transport personen
Transport goederen

Administratieve kosten
Bankkosten

Som der lasten

Resultaat

1964,50
3940,04

Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten
2011
Benefiet en promotie akties
Akties Zandvlietcollege, Den Haag
Dam tot Dam loop
overige acties

Kosten akties
Dam to Dam loop
overige acties

6537,76
8344,00
0,00
14881,76

2679,75
0,00
2679,75

Uitgaven t.b.v. schoolprojecten

School Heremakono
Teachers dormitory Foronaya
Salaris docenten Foronaya
Overige lokale kosten Sierra Leone
Kosten aankoop Jeep
overige aankopen

Administratieve kosten
Webpage
Kommunikatie
Registratie
Overige kosten

19464,31
2909,50
2666,66
2109,85
6896,57
2834,07
36880,96

140,29
355,17
48,64
439,71
983,81

Toelichting algemeen
In 2011 heeft de Stichting aan meerdere projecten gewerkt.
In het dorp Heremakono, ongeveer 15 kilometer zuidelijk van Kabala, in het noordelijke district,
zijn wij in maart 2011 gestart met de bouw van een basisschool met 6 klaslokalen, met steun van
het NCDO en het Zandvlietcollege in 's-Gravenhage. In februari 2012 ontvingen we de afrekening
van de toegezegde bijdrage van het NCDO
Eind van het jaar 2011 was de school bijna klaar. Er moest nog het een en ander worden afgewerkt.
Ook de toiletten waren nog niet klaar.
De school kon wel al in gebruik worden genomen en is officieel geopend op 2 januari 2012.
De Town Chief en enkele dorps ouderen openden de school in bijzijn van 2 leden van het bestuur
van de Stichting uit Nederland, o.a. onze voorzitter Binta Jalloh.
Om de voortgang van de bouw niet te vertragen zijn eind 2011 enkele kortlopende renteloze leningen
opgenomen. Deze leningen zijn ondertussen terugbetaald.
In 2011 zijn de overnachtingruimtes voor de docenten van de eerst gebouwde school in Foronaya
afgebouwd. Dit zijn 4 kleine kamers in een docentenverblijf, waar de docenten kunnen overnachten,
zodat ze niet dagelijks hoeven te reizen, wat tijdrovend is en nogal eens leidt tot lesuitval.
Op 3 januari 2012 is het gebouw feestelijk geopend.
Tijdens de laatste opening viel een van de meisjes flauw. Het bleek dat zij de hele dag niet had gegeten.
In overleg met de schoolleiding is besloten een lunchproject op te zetten om in lunches te voorzien.
Voorgesteld is om per school 2 ossen, een ploeg en zaaigoed te kopen, waarmee de school kan
voorzien in de lunches voor de kinderen vanaf 2012. De gemeenschappen van Foronaya en Heremakono
hebben toegezegd een stuk land beschikbaar te stellen voor de verbouw van rijst, mais, giers en cassava.
Per school zijn de kosten gebudgetteerd op € 2000.
In 2011 zijn we in contact gekomen met het St. Maartenscollege in Voorburg.
Zij hebben ons toegezegd vanaf 2012 ons te willen steunen. Wij hebben onze ideeën voor een
nieuw project voorgelegd, welke we graag willen realiseren, in samenwerking met Wilde Ganzen.
Dit project zal zo mogelijk begin 2013 worden gestart.
Voor meer informatie over lopende projecten verwijzen wij graag naar onze site:

www.afroned.org

