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1. WOORD VOORAF
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stichting Hands4HOME, met als titel 'Een hoopvolle
toekomst'. Een titel die niet zondermeer voor iedereen is weggelegd, maar wel goed past bij
de doelstellingen van Stichting Hands4HOME. Wij geloven dat iedereen, met of zonder
(verstandelijke) beperking, het recht heeft om zijn of haar talenten te ontwikkelen en die
vervolgens ook te benutten. De praktijk laat zien dat dit ideaal voor kansarme kinderen en
jongeren in een ontwikkelingsland als Ethiopië nog ver weg is, zeker voor diegenen met een
handicap. Met onze programma’s dragen we ons steentje bij aan een samenleving waar
kansarme kinderen en jongeren in Ethiopië gelijkwaardige kansen krijgen om zich te
ontwikkelen en zo te werken aan een hoopvolle toekomst.
Stichting Hands4HOME is op diverse terreinen actief. Samen met medewerkers van HOME
bezoekt onze stichting bijvoorbeeld wekelijks een van de kansarme gezinnen waarvan een
van de gezinsleden ondersteund wordt. Hierbij een korte impressie van zo’n huisbezoek…
We bezoeken een gezin dat aan de rand van de stad Addis Ababa woont. Het huis is slechts
een klein kamertje zonder ramen, aardedonker, want er is geen elektriciteit. Er staan geen
meubels, in de hoek liggen een paar zakken waarin houtskool heeft gezeten. Een van de
kinderen geeft ons een zak om op te zitten, zodat we niet vies worden van de vochtige vloer.
Moeder vertelt dat de zakken ‘s nachts als matras of deken worden gebruikt. Geheel in lijn
met de gastvrije Ethiopische cultuur, serveert moeder ons oud brood en hete thee,
vervolgens raken we met moeder in gesprek over haar uitdagende leefsituatie.
Wat doet Hands4HOME om moeders als deze en hun kinderen te helpen?
Door hun lage sociale status hebben moeders uit de armste laag van de bevolking in een
ontwikkelingsland als Ethiopië vaak moeite om een plekje in de maatschappij te verwerven.
Dit heeft consequenties voor hun eigen ontwikkeling en die van hun kinderen. Stichting
Hands4HOME wil graag hoop brengen in hopeloze situaties en doet dat door het bieden van
hulp die op langere termijn een verandering teweeg brengt in de leefomstandigheden, de
ontwikkeling en de toekomst van kansarme kinderen/jongeren en hun gezinnen.
Zodra moeders en kind(eren) in het hulpprogramma van HOME zijn opgenomen, bezoeken
ze HOME vijf dagen per week voor een periode van enkele maanden. Bij HOME worden de
(vaak ondervoede) kinderen dagelijks gevoed en krijgen de moeders educatie over
hygiënische lichaamsverzorging en voedselbereiding, borstvoeding en geboortepreventie en
worden ze getraind om activiteiten op te zetten die inkomsten kunnen genereren. Indien
nodig wordt bijgedragen in de kosten voor medische zorg, schoolgeld en
basisbenodigdheden.
Door de programma’s die Hands4HOME ondersteunt, werken we aan de
verantwoordelijkheid en zelfredzaam van mensen, met als resultaat dat hun eigen
waardigheid groeit. Regelmatig zien we dat mensen, die geprofiteerd hebben van onze
programma’s bij HOME, hun verbeterde positie gebruiken om anderen te helpen. Zo worden
nieuwe kennis en vaardigheden verspreid in verschillende gemeenschappen, voor het welzijn
van allen.
Mede dankzij uw steun hebben we het afgelopen jaar weer bijzonder werk mogen doen.
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In dit jaarverslag informeren wij u in hoofdlijnen over de bereikte resultaten in 2017 en onze
voornemens voor het jaar 2018. Dit jaarverslag is opgesteld conform Richtlijn 650 voor fonds
wervende instellingen. Om kosten te besparen en milieubelasting te verminderen, wordt een
gedrukt exemplaar uitsluitend op aanvraag afgegeven.
We willen u bedanken voor uw gebed, aandacht en financiële steun in het afgelopen jaar!
Met uw steun kunnen we werkelijk een verschil maken, we hopen daarom ook in 2018 weer
op uw betrokkenheid en uw 'helpende hand' te kunnen rekenen! Wij wensen u veel
leesplezier.

2. STICHTING HANDS4HOME
Oprichting
Stichting Hands4HOME is opgericht op 5 juni 2013, gevestigd te Koog aan de Zaan, notarieel
geregistreerd onder RSIN 852867670 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvKnummer: 58086668 te Amsterdam).
De stichting staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling en beschikt over een
ANBI-verklaring.

Bestuur
Het bestuur van stichting Hands4HOME bestaat uit de volgende personen:
Jacqueline Koel

– Voorzitter

Thijme Last

– Secretaris

Wilfred Vos

– Penningmeester

Jan Paul van Otterloo

– Algemeen bestuurslid

Het bestuur vergadert enkele keren per jaar en is verantwoordelijk voor het beleid, financieel
beheer en de interne en externe communicatie. Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse
gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor uitvoering
van bestuursbesluiten. De taken zijn verdeeld over de vier bestuursleden.
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. De organisatie is klein, maar
sterk en slagvaardig. Voor het bestuur staat integriteit hoog in het vaandel.
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3. VISIE, MISSIE EN DOELEN
Visie
De visie van stichting Hands4HOME is:
Kwetsbare en/of achtergestelde kinderen in ontwikkelingsgebieden zullen op sociaalemotioneel, cognitief, economisch, geestelijk en fysiek vlak opgroeien tot volwassenen met
een toekomstperspectief en van positieve invloed zijn op hun leefomgeving.
Missie
Dit wil de stichting Hands4HOME bewerkstelligen met de missie:
Het vaderhart van God laten zien aan kinderen en hun huisgezinnen in achtergestelde
situaties en Jezus' handen zijn. Deze kostbare mensen opvangen, toerusten en begeleiden
door te faciliteren in voedsel en kookgelegenheden, educatie en werkgelegenheid,
(para)medische zorg, (na)zorg op sociaal en emotioneel gebied. Kortom; een thuis bieden
voor wie dat nodig heeft.

Doelen
Stichting Hands4HOME heeft ten doel:




Ondersteuning van kansarme kinderen en/of hun gezin, zodat zij zich op sociaal,
emotioneel, cognitief, economisch, geestelijke en fysiek vlak kunnen ontwikkelen tot
mensen met toekomstperspectief en hiermee een positieve invloed kunnen
uitoefenen op hun leefomgeving.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:




Het opvangen van kansarme kinderen en/of hun gezin, hen toe te rusten en te
begeleiden door duurzaam te faciliteren in hun eerste levensbehoefte, educatie en
werkgelegenheid, (para)medische zorg en nazorg op geestelijk en sociaal-emotioneel
gebied.
Samenwerking met lokale en interlokale non-profit organisaties en door een solide en
betrouwbare partner te zijn tussen kansarme kinderen en/of hun gezin en onze
donateurs. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen etnische achtergrond,
religie, geslacht of politieke voorkeur.

Stichting Hands4HOME richt zich op de armste en/of meest kwetsbare bevolkingsgroepen,
met name:



Kinderen/jongeren met een (verstandelijke) beperking
Straatkinderen
 Moeders en jonge kind(eren)
Niet alleen de kinderen zelf, maar ook hun families zijn erbij gebaat.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
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4. Terugblik 2017 Ethiopië
A:

DE PROJECTEN
1. HOME (House Of Mercy Ethiopia in Addis Ababa)

Namens Stichting Hands4HOME is het Nederlands echtpaar (Sander en Esther Maarseveen)
betrokken geweest bij de werkzaamheden in het project HOME (House Of Mercy Ethiopia,
via de Duitse organisatie Aethiopienhilfe).
Bij HOME zijn in 2017 de volgende programma’s actief geweest:


Dagbesteding voor 32 kinderen met een verstandelijke beperking
Iedere werkdag kwamen 32 kinderen met een
verstandelijke beperking, in de leeftijd van 5 tot 18 jaar,
naar HOME om het dagprogramma te volgen. Bij HOME
kregen kinderen onderwijs op hun eigen niveau. Zo leerden
we ze lezen, schrijven, rekenen, kregen ze les in sociale
vaardigheden, leerden ze ‘lifeskills’, volgden ze lessen
bewegingsonderwijs (soms aangevuld met fysiotherapie) en
hebben we gezamenlijk feestelijke gebeurtenissen, zoals
Kerst en Pasen, herdacht en gevierd. Dit jaar hebben we
gebruik kunnen maken van een speciaal lesprogramma
’Your Body, Your Rights’ (maar dan geheel in het Amhaars
– de taal van Ethiopië), om lessen in seksuele voorlichting
en preventie te verzorgen. Dit programma is ontwikkeld
door Light For The World en EO Metterdaad en richt zich op
tienermeisjes met een verstandelijke beperking.
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Voedselprogramma voor arme moeders en jonge kinderen
In 2017 hebben 70 moeders met hun kinderen gebruik kunnen maken van dit
programma. Over een periode van drie tot zes maanden kregen de kinderen bij het
project HOME dagelijks een voedzame maaltijd aangeboden en konden ze
ongestoord spelen in een veilige omgeving. De moeders hebben geleerd hoe ze op
hygiënische wijze een voedzame maaltijd voor hun kind(eren) kunnen bereiden.
Daarnaast kregen ze onderwijs in lezen, schrijven en rekenen, werden ze getraind in
een vaardigheid om inkomsten te kunnen genereren, zijn ze geadviseerd hoe zorg te
dragen voor persoonlijke hygiëne voor henzelf en hun kind, zijn ze ingelicht over de
gevaren van HIV/aids en hoe dit te voorkomen, zijn ze onderwezen in de
succesfactoren van borstvoeding, zijn ze geïnformeerd over geboortebeperking en
medische basiszorg en hebben ze opvoedadvies gekregen. Vanwege het succes van
dit programma hebben diverse moeders hun ervaringen gedeeld. Hierdoor melden
vele nieuwe (veelal jonge) moeders zich met hun vaak ondervoede kind/baby aan
voor dit programma.
Wanneer er gesignaleerd wordt dat moeder en kind intensievere of langdurige hulp
kunnen gebruiken, wordt dit aangeboden. In 2017 zijn 5 baby’s en peuters verder
begeleid, omdat ze het down syndroom of andere handicap hadden. Gedurende het
gehele jaar bezochten ze HOME wekelijks voor therapie of extra begeleiding.
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Naschoolse educatiebegeleiding aan schoolkinderen uit een kansarm
milieu
Voor 31 kinderen uit de allerarmste gezinnen was er financiële support om naar de
basisschool of het middelbaar onderwijs te gaan. Ook werden er 9 jongeren gesteund
om onderwijs bij een vakopleiding of aan de universiteit te volgen.
Daarnaast werd er iedere maand een distributiedag georganiseerd. Tijdens een
distributiedag kregen de ouders van deze scholieren en studenten opvoedadvies. Na
afloop nam elk van de 40 gezinnen levensmiddelen (teff meel, olie) en
verzorgingsproducten (zeep, haarolie) in ontvangst.
Aan het begin van het schooljaar kregen deze 40 scholieren/studenten een nieuw
schooluniform aangemeten en werden ze voorzien van schoolbenodigdheden, zoals
pennen, potloden en schriften. Aan het einde van iedere schooldag was er bij HOME
huiswerkbegeleiding, om ervoor te zorgen dat de schoolcarrière van deze scholieren
succesvol voortgezet kan worden.

Sander en Esther Maarseveen hebben zich bij HOME o.a. actief bezig gehouden met de
volgende werkzaamheden:
 Opzetten van nieuwe programma’s bij HOME, samen met de Ethiopische overheid.
Zo is er een linguïstisch onderwijsprogramma voor analfabetische moeders gestart.
Daarnaast is er een inkomsten genererend lesprogramma aangeboden, waarbij een
ervaren mandenvlechter kansarme moeders de kunst van het grasvlechten heeft
aangeleerd. Sommige van deze moeders hebben nu hun eigen inkomsten door de
verkoop van hun handgemaakte grasproducten (manden, schalen, onderzetters).
 Uitwerken van een nieuw projectplan voor het oprichten van een sociale
onderneming.
 Verlenen van management advies.
 Afleggen van huisbezoeken aan kansarme gezinnen.
 Organiseren van en leiding geven aan evenementen, o.a. distributiedagen en
feestdagen zoals Kerst, Pasen, Disabled Day.
 Aandacht vragen voor de positie van het gehandicapte kind bij overheidsinstanties en
in de directe leefomgevingen van de verstandelijk beperkte kinderen bij HOME door
bezoeken af te leggen en informatiebijeenkomsten te organiseren. Als resultaat
hiervan kunnen we melden dat een van onze verstandelijk beperkte kinderen een
werkplek in de lokale leefomgeving heeft gekregen.
 Connecties leggen met hulpverleningsorganisaties in Ethiopië en daarbuiten en
zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden.
 Fondsenwerving.
 Onderwijstrainingen verzorgen en begeleiden van de leerkrachten/medewerkers bij
HOME om kennis op het gebied van onderwijs aan kinderen met special
onderwijsbehoeften te vergroten.
Samen met de oprichters van HOME is uitvoerig nagedacht hoe de toekomst van dit project
en die van de kinderen uit het programma verder kan worden voorgezet (met name wanneer
deze kinderen de leeftijd van 18 jaar bereiken). Hiervoor is er begin 2017 een nieuw traject
gestart om samen met een Ethiopische partner organisatie Mekane Yesus Development een
project op te opstarten in de vorm van een sociale onderneming, waar verstandelijk beperkte
jongvolwassenen en ongeschoolde jongeren een leer- en werkplek kunnen krijgen.
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Door het opstarten van dit traject hebben Sander en Esther zich in 2017 teruggetrokken uit
de dagelijkse leiding van HOME, zodat zij zich volledig konden inzetten voor dit nieuw te
ontwikkelen plan. Wel zijn ze betrokken gebleven bij HOME, als externe adviseurs op gebied
van onderwijs en management. Het plan om de kinderen uit de oudste groep van de
dagopvang voor verstandelijk beperkte kinderen een opleidings- en werkplek te bieden
binnen een nieuw te starten onderneming is nog steeds in volle gang. Door politieke
onrusten in het land is de opstart hiervan vertraagd.

2. SIL – BINGHAM ACADEMY
Vanuit Hands4HOME ondersteunen we ook het werk van SIL Ethiopia. SIL, een
zusterorganisatie van Wycliffe Bijbelvertalers, is een non-profit organisatie die gericht is op
het ontwikkelen van taalonderwijs in de lokale community. SIL doet dit o.a. door het doen
van onderzoek, vertalen van boeken (o.a. de Bijbel), het verzorgen van trainingen en het
ontwikkelen van lesmethodes. Tevens ondersteunt SIL zendings- en ontwikkelingswerk door
geschoolde, ervaren leraren uit te zenden naar de internationale school Bingham Academy.
Bingham Academy is in de jaren ’50 opgericht om zendingsgezinnen in het veld te
ondersteunen, door kwaliteitsonderwijs aan hun kinderen te verzorgen.
Sinds augustus 2016 is Esther, namens Hands4HOME, aangesloten bij SIL om als vrijwilliger
les te geven op Bingham Academy. Sinds het schooljaar 2017-2018 is Esther Bingham
Academy’s basisschool directeur. Dankzij Esther’s werk op Bingham Academy kan niet alleen
Hands4HOME haar werk voortzetten, maar ook diverse andere organisaties, omdat de
kinderen van de internationale zendings- en ontwikkelingswerkers goed onderwijs genieten
op Bingham Academy.
9
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B: ONTWKELEN SOCIALE ONDERNEMING IN DEBRE ZEIT ETHIOPIE

In januari 2017 zijn de eerste besprekingen geweest met lokale partner Mekane Yesus
Development (MY DASCC) en stichting ProVision vanuit Nederland om mogelijk een
gezamenlijk project op te zetten op een geschikte compound in Debre Zeit om een sociale
onderneming op te starten.
In de loop van 2017 zijn er voorbereidingen getroffen en werkzaamheden uitgevoerd om een
Aqua Cultural Training Center op te zetten op een compound van de Mekane Yesus kerk in
Debre Zeit. Dit trainingscentrum zal een opleidingscentrum zijn voor kansarme jongeren die
weinig opleiding genoten hebben. Door getraind te worden in het kweken van vis, kunnen zij
in de toekomst in hun eigen inkomsten voorzien. Het kweken van vis kan makkelijk, op bijna
elke geografische plek in Ethiopië, gerealiseerd worden, zonder al te grote financiële
investeringen te moeten doen.
Naast een trainingscentrum voor kansarme jongeren, zal de compound gebruikt worden om
een zorgboerderij te starten om jongeren met een (verstandelijke) beperking een leer- en
werkplek te kunnen bieden. De jongeren leren hier op een verantwoorde manier met kippen
en ander vee om te gaan en hoe ze groenten en fruit kunnen verbouwen.
Met dit project hoopt Hands4HOME een verandering in de positie van gehandicapten in de
lokale gemeenschap te bewerkstelligen.
Vis, eieren en groenten zullen op de lokale markt verkocht gaan worden en zorgen voor
inkomsten. De inkomsten zullen gebruikt worden om de zorgboerderij in de toekomst
zelfvoorzienend te kunnen laten draaien, ook zullen de werkende jongeren hun salaris
verdienen.
Door de inkomst generende activiteiten worden deze jongeren economisch onafhankelijk en
krijgen ze een plek in de maatschappij. Ze krijgen meer eigenwaarde en hebben zicht op een
hoopvolle toekomst.
Verwacht wordt dat er in 2018 daadwerkelijk een eerste aanzet gedaan kan worden om deze
onderneming op te kunnen starten. De gesprekken met diverse verschillende
overheidsinstanties zijn gaande.
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C:

PUBLICITEIT EN VOORLICHTING

Stichting Hands4HOME staat voor de uitdaging om de achterban in Nederland te informeren
en uit te breiden.
Om het Nederlandse publiek te informeren over het werk van stichting Hands4HOME en haar
projecten in Ethiopië werden er in 2017 berichten gepubliceerd op internet (website,
Facebook ), via de nieuwsbrief (Maarseveen Mail) en middels werkpresentaties.


Website / Facebook

De Website van stichting Hands4HOME wordt jaarlijks door vele mensen bezocht.
In 2017 heeft de Facebookpagina van stichting Hands4HOME 442 mensen die deze pagina
leuk vinden en de bezigheden via deze weg volgt.


Nieuwsbrief

De nieuwsbrief (Maarseveen Mail) is in 2017 vijf maal verschenen en via de e-mail verzonden
aan een achterban van ruim 500 lezers per uitgave.


Prestentatie & Flyers

In de periode van juli tot augustus 2017 heeft het echtpaar Maarseveen bij kerken, scholen
en bedrijven in Nederland en in totaal 5 presentaties verzorgd over het werk van stichting
Hands4HOME. Tijdens deze presentaties werd onder andere aandacht gevraagd voor de te
starten onderneming, met behulp van de flyer 'We are disabled, but not unable!'
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D:

NOODHULP

NOODHULP RAMP VUILSTORT KOSHE (wijk in Addis Ababa)
In de wijk Koshe, aan de rand van Addis Ababa heeft op 11 maart 2017 een immense
verschuiving van afval plaatsgevonden bij de grootste afvalstort in het land. Door de
'aardverschuiving van afval' werden hutjes en betonnen gebouwen bedolven. De officiële
media in Ethiopië meldden dat er zeker 115 mensen door de ingestorte afvalberg om het
leven zijn gekomen. Op de vuilnisberg woonden de allerarmsten, zij verloren door deze ramp
hun huis, bezittingen, familieleden en vrienden. Een zeer verdrietige gebeurtenis.
Hands4HOME heeft besloten samen met diverse andere organisaties noodhulp te bieden.
Mede namens uw financiële bijdrage hebben we hulp kunnen bieden in de vorm van een
kleinschalig project. Zo hebben we vele gezinnen kunnen voorzien van matrassen,
keukengerei en de eerste middelen om weer een eigen huishouden op te bouwen. Ook
hebben we ruim 500 mensen dagelijks voedsel kunnen geven in de eerste weken na de
ramp.

5. Toekomst
Ook in het jaar 2018 zal stichting Hands4HOME zich inzetten om de activiteiten bij het
project House Of Mercy Ethiopia (HOME) zelfstandig te laten functioneren door de
Ethiopische werknemers ter plaatse. Supervisie vanuit Stichting Hands4HOME zal de
komende jaren wel blijven voortbestaan. Onder andere met behulp van inkomst genererende
activiteiten, meer
lokale fundraising en
financiële bijdragen uit
de Ethiopische
gemeenschap hopen
we dat de projecten in
de toekomst financieel
zelfstandig kunnen
draaien
Niettemin is de
verwachting dat de
komende jaren steun
vanuit Nederland (en
andere westerse
landen) nodig blijft om
de projecten kunnen
voort te zetten.
Daarom blijft de steun van onze donateurs en sponsors nodig om deze kinderen een
hoopvolle toekomst te bieden. Ook in 2018 zullen hiervoor acties worden opgezet.
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6. Financieel overzicht
Balans over het jaar 2017
31-12-2017

31-12-2016

4.978
3.913
13.832

1.314
3.251
7.829

Activa
Projecten NL39RABO0343642611
Ondersteuning NL92RABO0307745643
Spaar NL78RABO3158667851
subtotaal Liquide middelen
totaal Activa

22.723

12.394

22.723

12.394

Passiva
Vije reserve
Bestemmingsreserve
subtotaal Reserves

13.881
8.842

totaal Passiva
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1.431
10.963
22.723

12.394

22.723

12.394
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Staat van baten en lasten over het jaar 2017
2017

2016

56.357
0

39.424
0

Baten
Baten fondswerving (giften)
Subsidies van overheden
Totaal baten

56.357

39.424

totaal Activa

56.357

39.424

Lasten
Besteed aan doelstelling
Kosten fondswerving
Kosten beheer en administratie

45.418

40.783

0

0

610

468

Totaal lasten

46.028

41.251

Resultaat

10.329

(1.827)

Resultaatbestemming
Toevoeging/ontrekking aan
- bestemmingsreserve
- vrije reserve

(2.121)
12.450

-3.929
2.102
10.329
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Toelichting op de jaarrekening 2017
In deze jaarrekening 2017 zijn de jaarcijfers van de activiteiten uitgevoerd door de
stichting Hands4HOME opgenomen. Stichting Hands4HOME valt onder de
enkelvoudige regelgeving.
Grondslagen
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen opgenomen tegen nominale
waarde. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en
passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking
hebben.
Reserves en fondsen
Voor toekomstige uitgaven uit hoofde van het doel van de stichting is een
bestemmingsreserve gevormd. Toevoegingen aan dan wel onttrekkingen uit deze
reserve worden uit de bestemming van het saldo van baten en lasten gedaan.
Bestedingen als gevolg van het doel van de stichting worden als last in de staat van
baten en lasten verantwoord.

Activa
2017

2016

Liquide middelen

22.723

12.394

NL39RABO0343642611
NL92RABO0307745643
NL78RABO3158667851

4.978
3.913
13.832

1.314
3.251
7.829

Het saldo van de liquide middelen staat op de Rabobankrekeningen van de stichting:
NL39RABO0343642611; specifiek in zake inkomsten voor projecten.
NL92RABO0307745643; specifiek in zake inkomsten voor ondersteuning in Ethiopië.
NL78RABO3158667851; betreft de spaarrekening van de stichting.

Passiva
2017

2016

Reserves

22.723

12.394

Vrije reserve
Bestemmingreserve

13.881
8.842

1.431
10.963

In 2017 zijn de giften ter ondersteuning van het werk in Ethiopië onder Hands4Home
toegenomen. De giften zijn besteed aan beschreven ‘vaste’ projecten van HOME en de
Academie en er is concrete noodhulp geboden bij de vuilnisbelt ramp door zelf direct hulp te
bieden en door het verstrekken van voedsel, olie, matrassen en kussens etc.
15
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Verder heeft u kunnen lezen over de ontwikkelingen van de sociale onderneming. De
concretisering hiervan zal voor een deel worden bekostigd vanuit de reserves van de
stichting.

Baten
baten fondsenwerving

2017

2016

56.357

39.424

2017

2016

45.418

40.783

610

468

2017

2016

10.329

(1.827)

Lasten
Besteed aan doelstelling
Beheer ern administratie

Resultaat
Besteed aan doelstelling

De werkzaamheden voor beheer en administratie wordt verricht door vrijwilligers, de
kosten hiervoor zijn daardoor laag. De lasten “Besteed aan doelstelling” betreft
kosten voor en in Ethiopië gemaakt, om de doelen te realiseren.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het
verslagjaar. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze
betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Lasten en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden aan dit boekjaar
toegerekend.
Alle baten over het verslagjaar betreffen ontvangen giften. Na aftrek van de kosten is
het resultaat 10.329 euro positief.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na de balansdatum geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die
belangrijke financiële gevolgen hebben voor de rechtspersoon.
Handtekeningen

JACQUELINE KOEL
(VOORZITTER)

THIJME LAST
(SECRETARIS)

WILFRED VOS
(PENNINGMEESTER)
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Stichting Hands4HOME
p/a Leeghwaterstraat 15
1541 LS KOOG AAN DE ZAAN
info@hands4home.nl
www.hands4home.nl
Bankgegevens
NL92RABO 0307.745.643
NL39RABO 0343.642.611

Ondersteuning in Ethiopië
Projecten Hands4HOME

KvK :

58086668 / RSIN :852867670
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