
         
 

                            
 

 

 

 

JAARVERSLAG 2019 en 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Delen is Leven voor kinderen in Kameroen 

Schoolstraat 25 

6265 AR Sint-Geertruid 

 

E: delenleven@gmail.com 

www.delenisleven.nl 



2 

 

 

Inhoud 

 

▪ Voorwoord van de voorzitter              3 

▪ 1.  Verslag van het bestuur 3 

▪ 1.1  Activiteiten 4 

▪ 2.  Toekomst 4 

▪ 3.  Organisatie 4 

▪ 3.1  Bestuur 5 

▪ 4.  Jaarrekening 7 

▪ 5.  Begroting 8 

▪ Bijlage: De plannen voor de bakkerij    10 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 

 

 

Voorwoord van de voorzitter 
 

Als we terugkijken op de jaren 2019 en  2020 is het duidelijk dat het  
veelbewogen jaren waren. Na het oprichten van de Stichting in juli 2019 was er een 
tijd van intensief plannen maken en een website bouwen. 
De fietstocht van Margreet begin 2020 moest voortijdig afgebroken worden en vanaf 
eind maart was het door de corona niet of nauwelijks mogelijk grotere acties te 
houden. Ook de inkomsten die Eefke genereerde met de verkoop van eigen 
gemaakte producten, stagneerde. Gelukkig waren er sponsors die periodiek zijn 
gaan geven. Omdat onze penningmeester om persoonlijke redenen gaat stoppen, 
zijn we op zoek naar iemand die dat wil voortzetten. 

1. Verslag van het bestuur 
 

 2019:  
 

• In HOTPEC is bijgedragen aan een vaccinatieprogramma voor Hepatitis-B. 

• Educatief materiaal en bakvormen zijn verzonden. 

• Sportkleding voor twee teams, geschonken door basisschool De Burcht in 
Veenendaal. 

• Er is een rolstoel geleverd, bijgedragen door Haaglanden Fysiotherapie 

• Een bijdrage is geleverd aan de kosten voor het ontginnen van twee hectares 
land voor HOTPEC. 

• Er is een bijdrage geleverd om de muur rond het weeshuis af te maken. Dit 
was nodig i.v.m. eventuele invallen door leger of rebellen. 

• Er is geld gestuurd voor voedsel. In verband met de crisis daar zijn er 
regelmatig onvoldoende middelen om de meer dan 100 monden in het 
weeshuis te voeden. 

• Jan Wessels uit Zwolle heeft belangeloos de opzet voor de website gemaakt. 
 

2020:  
 
In het voorjaar heeft Margreet een gesponsorde fietstocht gehouden in Nieuw-
Zeeland. Deze heeft 1200 euro opgebracht.  
Eefke heeft eigen gemaakte producten verkocht. Doordat veel evenementen niet 
plaats vonden, bleef dat ook aan de lage kant. 
Els heeft via de lobby met een kerkelijke gemeente 3 collectes ontvangen. 
 
Dit jaar hebben we besloten geld te sparen voor een bakkerij/ winkel op het terrein 
van het weeshuis. Dit vanuit onze visie dat het weeshuis zoveel mogelijk 
zelfvoorzienend kan zijn in de toekomst. Daarnaast blijven de andere doelen in het 
weeshuis ook in beeld. 
Verder hebben we besloten geen gelden meer te geven aan de school Ray of Hope 
in Douala, omdat we gezien hebben hoe ruim die vanuit Amerika gesponsord 
worden. Focus op één project genereert meer effect. 
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1.1  Activiteiten 
 

De fietstocht in Nieuw Zeeland kon niet helemaal afgemaakt worden, omdat 
Margreet door de corona eerder naar Nederland terug moest. Er is minder geld 
gegeven dan gehoopt, maar dat komt voornamelijk omdat er niet van te voren een 
sponsorlijst gemaakt is. 
Eefke heeft verschillende keren bij trekzakconcerten eigen gemaakte jams en 
inmaakproducten verkocht. Als we volgend jaar weer meer dingen kunnen 
organiseren, kan de verkoop daarvan weer doorgaan. 
Els heeft van de kerk waarvan zij lid is, de Chr. Geref. Bethelkerk in Veenendaal, een 
drietal collectes mogen ontvangen voor de Stichting. Dat was een substantieel deel 
van onze inkomsten. 
Margreet ontving een collecte van de basisgemeente in Zwolle. 
Er zijn contacten gelegd met twee Duitse stichtingen: Mahzukam 
(www.mahzukam.de) en Greensteps (www.green-step.org). 
Beide stichtingen hebben substantieel bijgedragen aan het welzijn van de mensen in 
het weeshuis, bijvoorbeeld door gebouwen neer te zetten en salarissen van het 
onderwijzend personeel te betalen. Op hun sites is meer interessante informatie te 
vinden. 
 

2.  Toekomst 

Aankomend jaar 2021 gaan we verder met geld inzamelen voor het bakkerij-project. 
Verder blijven we ruimte houden voor de andere dingen die nodig zijn, zoals 
ondersteunen van de landbouw, de visvijvers, het onderwijs, de gezondheid. 
Er is de wens om samen te werken met de Duitse Stichting Mahzukam. Een 
ontmoeting van Margreet met Hannelore Nies-Ramminger is aanstaande. 
Voor 2021 hebben we nog geen activiteiten gepland. Reden hiervoor is de 
coronacrisis, die het samenkomen van mensen inperkt.  

3.  Organisatie 
 

De stichting wordt geleid door het dagelijks bestuur dat op dit moment bestaat uit 
twee leden. De taken worden onbezoldigd uitgevoerd. Wel kunnen gemaakte 
onkosten naar redelijkheid worden vergoed. Het bestuur komt minstens 3 keer per 
jaar bij elkaar. Verder overleg gebeurt per email en app. 
 
 

Naam Sti. DELEN=LEVEN voor 

kinderen in Kameroen 

Datum akte van oprichting 

 

23 juli 2019 

Kamer van Koophandel 

nummer 

 

75432064 

RSIN of fiscaal nummer 

 

860280895 

http://www.mahzukam.de/
http://www.green-step.org/
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Postadres Schoolstraat 25 

6265AR Sint Geertruid 

 

Telefoon (voorz.) 

 

06 22154285 

Website 

 

www.delenisleven.nl 

ANBI status 

 

Ja 

 

 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 
 

Voorzitter:   Mw. Margreet van der Weide 
Secretaris:   Mw. Eefke Hoekstra-Bijlsma 
Penningmeester:     Mw. Els Woudsma, de post is per 01-01-2021 vacant 

 

 

 

  

 

Eefke en haar trekzak 

 

Januari 2020 Vertrek vanuit Paihia, Nieuw 

Zeeland 
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                             De bouw van de nieuwe kweekvisvijvers 
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4.  Jaarrekening 
 

 

Jaarrekening 2019 & 2020             

                

Inkomsten   2019       2020   

                

Inkomsten uit eigen fondsenwerving    €       1.316,93         €       4.380,03    

Inkomsten gezamenlijke acties    €       5.700,00         €       4.908,18    

saldo liquide middelen            €       3.294,27    

                

                

                

Totale inkomsten    €       7.016,93         €     12.582,48    

                

                

Bestedingen               

Kosten beheer en administratie   € 671,72        €         195,54    

                

Besteed aan doelstelling    €       3.050,94         €       3.647,00    

Toevoeging aan reserves               

                

Totale kosten/bestedingen    €       3.722,66         €       3.842,54    

                

Activa               

                

                

                

Liquide middelen    €       3.294,27         €       8.739,94   

Totale activa     €       3.294,27         €       8.739,94    
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5. Begroting 
 

 

September 2019 is onze Stichting gestart. In het voorjaar van 2019 zijn er al wat 
activiteiten verricht die later op de rekening van de Stichting zijn geboekt, zoals het 
verschepen van een aantal dozen met spullen voor het weeshuis. 
In dat jaar is er op basisschool De Burcht in Veenendaal een sponsorloop gehouden 
die €5500 heeft opgebracht. Voor de fietstocht van Margreet werd er in 2019 €200  
gegeven. 
 
In 2020 was er één donateur met een overeenkomst van 240 euro per jaar (vanaf 
januari 2020) 
Verder zijn er donateurs die maandelijks geven en samen goed zijn voor 420 euro 
per jaar. 
In 2020 is er totaal gedoneerd:  

- 1115 euro voor de fietstocht van Margreet,  
- 50 euro voor de verjaardag van Els  
- 350 euro die Eefke verdiende met trekzak spelen en inmaak verkopen.  
- 3884 euro uit drie collectes van de Bethelkerk in Veenendaal. 
- 295 euro uit een collecte bij de Werkplaats in Zwolle. 
- 3584 euro uit donaties van particulieren 

In totaal een bedrag van 9288 euro. 
 
Op 1 januari 2021 is er €8739 in kas. 
 
Plannen voor dit jaar: 

- Verder sparen voor het bakkerij-project. De bouwtekening is afgerond en het 
bedrijfsplan wordt geschreven.  

- Met het bedrijfsplan kunnen er verschillende instanties benaderd worden voor 
een subsidie aanvraag. De beoogde stichtingen zijn: de Wilde Ganzen, EO 
Metterdaad en de Elizabeth Strouven Stichting. We zullen de samenwerking 
met de Duitse Stichtingen onderhouden. De Stichting Mahzoukam is 
geïnteresseerd in de bouwplannen voor de bakkerij, omdat het weeshuis daar 
bovenop een jongensslaapzaal wil verwezenlijken. Zij zouden dat financieel 
willen ondersteunen. 

- We hopen meer sponsors te vinden die een overeenkomst willen sluiten en 
sponsors die het bij een eenmalige of maandelijkse gift willen houden. Om dit 
te verwezenlijken, zullen ook bakkerijen en andere bedrijven aangeschreven 
worden zodra er een bedrijfs/projectplan is. 

- We zullen ons buigen over welke mogelijkheden er nog meer zijn om meer 
publiciteit en sponsors te krijgen. 
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Bijlage:  

Het bakkerijproject 

Een aantal jaar geleden is men op het terrein van het weeshuis begonnen met de 

bouw van een bakkerij. Door de burgeroorlog en de daardoor toenemend 

verslechterende financiële situatie, is er niet heel veel mee gedaan. In de foto’s 

hieronder is zichtbaar hoe men een stenen oven gebruikte en in een gebrekkig 

ingerichte ruimte de broden klaarmaakte. Op een gegeven moment is het ook stil 

komen te liggen. Het geraamte van het gebouw staat er nog. 

Het is de bedoeling dat het gebouw aangepast wordt. Samen met bakker Eric van 

Otten van de Stichting The Breadhouse (www.thebreadhouse-org) hebben we 

gekeken naar de indeling van de ruimtes, vooral de ruimte voor de bakkerij. De 

slaapzaal die er bovenop komt zal voor rekening van de Duitse stichting Mahzukam 

komen. Eric van Otten zal zorgen voor de inrichting van de bakkerij. Niet financieel, 

maar door het (tweedehands) materiaal te leveren. De kosten voor de bouw en de 

inrichting van de bakkerij zullen ongeveer 50.000 euro bedragen. 

Hieronder wat foto’s van hoe het nu is en de tekening voor de te bouwen bakkerij. 

  

Nooit afgebouwde bakkerij 

 

http://www.thebreadhouse-org/
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Oude oven, kan nog gebruikt worden 

  

Inrichting jongensslaapzaal 

 

Tekening van architect → Bakkerij, lunchroom en winkel. Boven komt de ruimte voor 
de jongensslaapzaal 
 


