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1. Verantwoording per programma 
 
a.  School 
Met het laatste deel van de steun van stichting Wereldwijd Nijmegen zijn de klaslokalen geverfd en 
van tegels, schoolmeubilair en elektriciteit voorzien voor een bedrag van € 799,95. 
Het transport van nederlands tweede hands speelgoed voor de school in Sesheke en Mongu betreft in 
2019 een bedrag van € 620,00. 
In augustus 2019 is de kinderopvang / kleuterschool (groep 1 en 2)(nursery school) in Mongu gestart. 
Het gebouw is geverfd, het sanitair in hersteld, speeltoestellen geplaatst, schoolmeubilair gekocht. In 
de opstart zijn de eerste salarissen van de twee groepsleidsters betaald. Tezamen voor een bedrag 
van € 1.006,48. De groepsgrootte is inmiddels voldoende om in de salarissen van de groepsleidsters 
in Mongu te kunnen voorzien. 
Voor de school in Sesheke is in de maand oktober en november vanuit de stichting € 2.347,54 
bijgepast voor de salarissen voor het lerarenteam en € 426,52 voor belastingondersteuning. 
Voor de schoolprinter is toner besteld voor € 145,56. 
Voor de ondersteuning van de school en de projecten afronding van de bouw van de klaslokalen en 
de start van de nieuwe school/kinderopvang in Mongu zijn de vliegtickets van de directrice en 
projectmedewerker gedeclareerd voor € 2.870,06. 
 
b.   Student 
De € 643,03 betreft de ondersteuning van iemand voor de verpleegkunde opleiding in het Yeta District 
Hospital in Sesheke en de ondersteuning van een middelbare schoolopleiding.  
 
c.   Zorg    
Voor een vrouwenkerkgroep in Sesheke is € 172,38 verstrekt voor de ‘people in need’. 
 
d.   Organisatie 
De organisatiekosten van € 222,74 zijn voor de website, het lidmaatschap van het Zambia Platform en 
bankkosten.  
 
e.  Inkomsten en fondswerving 
De inkomsten van € 8.414,- betreffen donaties van verschillende personen. De gave van de kerkgroep 
Pax Christi winkel van € 307,50,- is voor een gemeenschapsproject in Sesheke. 
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2. Financieel overzicht 
 
 

Per programma Detail € totaal € 

    

School           8.216,11   

Student               643,03   

Zorg               172,38  

Organisatie               222,74   

                    9.254,26  

    

School    

 afronding bouw              799,95   

 transport speelgoed              620,00   

 start mongu school          1.006,48   

 salary support          2.347,54   

 zra support              426,52   

 office material              145,56   

 directie, travel          2.870,06   

                    8.216,11  

 
 
 

Stichting 2019 detail 1 jan 2019 € in € uit 31 dec 2019 

  890,49   357,73 

Gaven/Inkomst   8.721,50   

 Kerkgroep  307,50   

 Privé divers  8.414,00   

Uitgaven    9.254,26  

 School           8.216,11   

 Student              643,03   

 Zorg              172,38   

 Organisatie              222,74   

 
 
 

3. Tot slot 
 
Speciale dank voor de gave van de Stichting Overal Nijmegen. Het laatste deel van de bouw van de 
twee klaslokalen en het toiletgebouw is eind 2018 en begin 2019 mooi en netjes afgewerkt en 
afgerond. 


