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1. Verantwoording per programma
a. School
In augustus september 2021 is de kinderopvang, groep 3 en 4 in Mongu verhuisd.
Het nieuwe gebouw is gerenoveerd, geschilderd en van goed sanitair voorzien. Het
terrein heeft nieuwe speeltoestellen en een omheining. Tezamen voor een bedrag
van € 2.741,36. Voor de school zijn ook nieuwe tafels en stoelen gekocht voor €
295,66.
De school in Sesheke is nu van schoon water voorzien. Het water is aangeboord op
35 meter diepte. Een watertoren en watertank staan. Samen voor een bedrag van €
3.887,12.
In het gebouwonderhoud is de veranda van de school vernieuwd. De laatste twee
klassen zijn van elektra voorzien. Tezamen voor een bedrag van € 245,83.
Door corona hebben de kinderen drie maanden minder les gehad. De salarissen van
de leraren en medewerkers zijn in die periode ondersteund vanuit de stichting voor
een bedrag van € 3.007,23.
Een nieuwe schoolprinter, cartridges en toner zijn gekocht voor € 881,49.
Voor de ondersteuning van de school en de projecten zijn de vliegtickets van de
directrice en projectmedewerker gedeclareerd voor € 1.971,85.
b. Student
De € 393,36 is voor de ondersteuning van iemand in de verpleegkunde opleiding in
de zuid provincie in Zambia en voor lesgeld en schoolspullen voor twee middelbare
school studenten.
c. Zorg
€ 315,71 is voor transport van het drumstel als cadeau voor de St. Kizito kerk in
Sesheke.
d. Organisatie
€ 308,72 zijn organisatiekosten voor de website, het lidmaatschap van het Zambia
Platform en bankkosten.
e. Inkomsten en fondswerving
De inkomsten van € 12.956,00 betreffen de verschillende donaties en
ondersteuningen.
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2. Financieel overzicht

begin saldo 2021 (in €)

1.097,39

eind saldo 2021

5,06

totaal donaties, gaven, inkomsten

12.956,00

totaal projectuitgaven

14.048,33

school
verhuizing school mongu
schoolmeubilair school mongu
schoon water school sesheke
veranda & elektra school sesheke
corona salarissteun
schoolprinter & cartridges
projectondersteuning

13.030,54
2.741,36
295,66
3.887,12
245,83
3.007,23
881,49
1.971,85

studenten schoolgeld

393,36

zorg, drumstel kerk

315,71

organisatie
website
bankkosten

308,72
179,24
129,48

3. tot slot
Speciale dank aan de Hofstee Stichting voor de gave van 1.000 euro voor het
schoon drinkwaterproject voor de school in Sesheke. Het project is nu up and
running.

