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Dit is het zesde jaarverslag van de stichting ProjectsNow. Dit jaarverslag biedt inzicht 
in de projecten, wervingsacties en financiën van de stichting ProjectsNow over 2015. 
De stichting ProjectsNow is een privaat initiatief voor ontwikkelingssamenwerking 
met als primaire doelstelling: het (doen) ontwikkelen van educatieve en gezondheids-
bevorderende projecten in de ruimste zin van het woord in Zuid-Zambia. ProjectsNow 
is afhankelijk van donaties van particulieren en het bedrijfsleven. Met behulp van dit 
jaarverslag willen we de donateurs een goed inzicht geven in wat ProjectsNow heeft 
gedaan en hoe de donaties besteed zijn om het leven van de bewoners van Bbakasa 
en Namoomba te verbeteren.

Voorwoord

2015 was vooral het jaar waarin we een pand lieten bouwen bij de school 

in Bbakasa, waarin een schoolkeuken, schoolkantine en ruimte voor de 

vrouwengroep zijn gevestigd. Deze gecombineerde ruimte konden we 

eerder dan verwacht realiseren vanwege sponsorgelden die binnenkwamen 

via de deelnemers aan de Egmond-marathon en door bijdragen van de 

Rotary Club Zaandam en uitzendorganisatie Adecco.   

In 2015 organiseerden we drie fondsenwervingsactie: deelname aan de 

Egmond Kwart en Halve marathon, de tweede editie van de wielerronde 

de Tour de l’Eau en we organiseerden een Eat Up: een volledig verzorgd 

diner voor zo’n 30 gasten, waarvan het grootste deel van de inkomsten naar 

ProjectsNow ging. 

Al met al was 2015 een succesvol jaar voor onze stichting, waarin we onze 

bijdrage aan het gebied Nanyanga Ward in Zuid-Zambia verder konden 

uitbouwen. Het huidige ledenaantal van de stichting (10 personen) bleef 

gehandhaafd. Lester de Perron besloot om de stichting te verlaten vanwege 

drukke werkzaamheden. Wij danken Lester voor al zijn inspanningen die hij 

verricht heeft namens de stichting. Erik Sikkens werd verwelkomd als nieuw lid.
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Statutaire naam  Stichting ProjectsNow (oprichting: 4 juni 2008)

Vestigingsplaats  Amsterdam 

Rechtsvorm  Stichting

Doelstelling  Duurzaam ontwikkelen van educatieve en gezondheidsbevorderende projecten voor   

 minder ontwikkelde gemeenschappen in de ruimste zin van het woord

Visie Directe ondersteuning van projecten en zorgen dat elke euro die gedoneerd is daad  

 werkelijk aan het project wordt besteed

Activiteiten ProjectsNow is actief in twee dorpjes in Zuid-Zambia: Bbakasa en Namoomba. 

 Hier is gewerkt aan educatie- en gezondheidsvoorzieningen

  

Kernwaarden Gemeenschapsparticipatie in elke fase van het project om eigenaarschap te bevorderen

 Elke euro gaat naar het project

 Talent- en capaciteitsontwikkeling zijn de sleutel naar zelfbeschikking

Duurzaamheid Langetermijndoelstellingen gepaard met kortetermijnsuccessen

 Geen verstoring van de lokale gemeenschap

 Opleiden en betrekken van de lokale bevolking

 Overdracht van middelen en kennis

Grondhouding Helderheid over eigen rol, verwachting en belangen

 Plezier

 Wederzijds belang

 Realistische verwachtingen

 Grenzen stellen en bewaken

 Wees niet alleen wit, maar ook blanco

 Identificeer lokale helden

 Creëer eigenaarschap

  

Strategie ProjectsNow werkt samen met lokale partners aan duurzame verbetering van de   

 levensomstandigheden door middel van scholing, gezondheidszorg en armoedebestrijding 

 in de ruimste zin van het woord

Bezoldiging ProjectsNow is een stichting zonder winstoogmerk en bestaat uit gepassioneerde   

 onbetaalde vrijwilligers

Algemene informatie ProjectsNow
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Bestuursleden

Voorzitter: Wim Wilpshaar, Amsterdam (2008)

Penningmeester: Lester du Perron, Zaandijk (2010 – 1 december 2015)

Secretaris: Katrien Baarendse, Amsterdam (2010)

Lid: Steffan Rygaard, Amsterdam (2008)

Lid: Michel Jongeneel, Amsterdam (2008)

Lid: Hank Conijn, Haarlem (2008)

Lid: Paul van Nobelen, Zaandam (2008)

Lid: Guus van Vorstenbosch, Amsterdam (2008)

Lid: Nils Stol, Egmond a/d Hoef (2008)

Lid: Andy Anderson, Lusaka, Zambia (2011)

Lid: Erik Sikkens (2015)

Zittingsduur van de bestuursleden is 5 jaar (oprichting stichting 4 juni 2008) en een bestuurslid kan 1 keer 

herbenoemd worden. Per 1 December 2015 is Lester du Perron afgetreden als penningmeester en lid van 

ProjectsNow. Hank Conijn heeft zijn taken als penningmeester overgenomen. Erik Sikkens is toegetreden 

als lid van ProjectsNow. 

Relevante nevenfuncties: geen

Opzet en functioneren van de organisatie

ProjectsNow bestaat uit een kerngroep van tien personen (inclusief de bestuursleden) die regelmatig 

samenkomen. De beslissingen over projecten worden in principe via consensus binnen deze kerngroep 

genomen. Alle beslissingen worden gedocumenteerd in de verslagen van de vergaderingen. De kerngroep 

voert ook de fondswervingsacties uit en coördineert de projecten in Afrika via lokale contactpersonen.
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Achtergrond van onze keuze voor de Nanyanga Ward

Zambia, gelegen in het zuiden van Afrika tussen Congo, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe en Angola 

is een van de armste landen in de wereld. De gemiddelde levensverwachting behoort tot de laagste in 

de wereld. ProjectsNow ondersteunt sinds 2007 een bijzonder arme gemeenschap (Nanyanga Ward) 

in het zuiden van Zambia, gelegen aan de grootste rivier van zuidelijk Afrika: de Zambezi. De aanleg 

van de Kariba-dam in de Zambezi en het stuwmeer veranderde het leven van de bewoners van de 

Nanyanga Ward na 1960 aanzienlijk. In de Nanyanga Ward zijn Bbakasa en Namoomba de belangrijkste 

dorpjes. De gebruikelijke landbouwmethodes die gebruik maakten van de seizoensoverstromingen van 

de Zambezi moesten aangepast worden en leidden tot verminderde oogsten.

De onafhankelijkheidsoorlog in het buurland Zimbabwe (aan de andere zijde van de Zambezi) in de 

jaren ‘80 had een desastreus effect op de grensgebieden. Sinds die tijd is het niet veel beter geworden 

en de Nanyanga Ward is een van de vele landelijke gebieden die door de zwakke en corrupte overheid 

genegeerd werd. Zij redden zich hier zo goed en zo kwaad als het gaat, maar er zijn een groot aantal 

nijpende problemen. In 2007 heeft een delegatie van ProjectsNow een bezoek gebracht en besloten 

om de gemeenschap te helpen met een van hun grootste problemen: de school. Er waren tot 2007 

maar vier lokalen voor ruim 300 leerlingen en een deel van de lessen vond plaats in de open lucht 

onder een grote boom.

Er waren niet genoeg leraren, wat ook kwam doordat er onvoldoende en erg slechte huisvesting was 

voor de leraren. Verder waren er veel te weinig tafels en stoelen en er was nauwelijks lesmateriaal. 

Scholing is een manier om te zorgen dat kinderen en jongeren verder komen. De verbetering van de 

school was dus ons eerste project. Daarna zetten we ons in voor allerlei projecten die het leven van de 

Nanyanga Ward-bewoners kunnen verbeteren, onder meer op het gebied van gezondheidszorg, werk, 

milieu en water.

Bbakasa en Namoomba, Zambia
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Aanwezig in Zambia

In het gebied is Andy Anderson de drijvende kracht achter de projecten. Hij heeft een architectenbureau 

in Lusaka en verdeelt zijn tijd tussen zijn werk en de ondersteuning van de gemeenschap. 

Nanyanga Community Development Foundation

In 2011 is de Nanyanga Community Development Foundation (NCDF) opgericht. De NCDF bestaat 

uit tien personen, die een afvaardiging vormen van alle inwoners van de Nanyanga Ward. De NCDF 

is sinds 2015 ook verantwoordelijk voor de uitgifte en beheer van de microkredieten en heeft nu ook 

een eigen bankrekening. Daardoor hebben we naast onze contacten met architect Andy Anderson 

ook direct contact met de lokale bevolking. Tijdens onze bezoeken houden we altijd een gezamenlijke 

vergadering met de NCDF. Dit directe overleg wordt bijzonder gewaardeerd door de NCDF. Het is de 

bedoeling om in de toekomst nog intensiever contact te hebben met de NCDF. 
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Educatie

Een community school is een school van de gemeenschap. Die moet ook zorgen voor faciliteiten zoals 

schoolgebouwen en huisvesting voor de leraren. De overheid stelt de leraren aan, betaalt hen en zorgt voor 

lesmateriaal. Er is officieel leerplicht voor kinderen tussen 7 en 15 jaar. Het is de bedoeling dat ieder kind tot 

Grade 9 naar school gaat. Maar de praktijk is anders. Velen halen niet meer dan Grade 7 of worden  al eerder 

thuis gehouden (of raken zwanger). Voor Grade 8 en hoger moeten de leerlingen naar een school buiten 

het dorp. Wanneer groepen olifanten rondlopen (dit gebeurt regelmatig) of leeuwen (zeldzaam) houden 

ouders hun (jongste) kinderen vaak thuis. De leerlingen (en hun ouders) worden gestimuleerd om naar school 

te gaan omdat ze dan ook een warme maaltijd krijgen (klaargemaakt door groepen ouders). In dit gebied is 

ondervoeding de norm.

De school doet het goed en de bewoners, leraren en leerlingen zijn trots op hun mooie school. De gebou-

wen zien er netjes uit, de schoolresultaten zijn relatief goed en er zijn voldoende leraren. De school heeft zijn 

eigen bibliotheek en daar zijn sinds 2015 ook een aantal computers aanwezig (geschonken door een andere 

organisatie waarmee ProjectsNow samenwerkt). De ruimte rond de school wordt elk jaar een beetje groener. 

De windmolen die in 2013 is geplaatst en uiteindelijk pas in 2014 goed is gaan werken zal er samen met het 

grote waterreservoir voor zorgen dat er het hele jaar voldoende water is voor de leerlingen en voor irrigatie 

van de buitenruimte om de school. Hier komt een schooltuin en zijn een groot aantal (fruit)bomen geplant.

Door een verandering van het regeringsbeleid is er geen Grade 8-9 meer in Bbakasa (die was er in 2012-

2014). Er zijn mogelijkheden om dit terug te krijgen maar dat zal een aanmerkelijke investering vergen in 

lokalen, leraren, lerarenwoningen en kostschool-faciliteiten. Het aantal leerlingen van de school is ongeveer 

400. Het hoofd van de school is erg tevreden met de resultaten van het Grade 7 examen. Wij zien daar nog 

duidelijk ruimte voor verbetering: 19 van de 35 leerlingen haalden het examen in 2013,  in 2014 waren het 

er 22 van de 37 en in 2015 waren er 23 die slaagden. ProjectsNow gaat in het komende jaar samen met de 

leraren proberen om tot verbetering te komen.

Training

ProjectsNow heeft in 2014 een groep mannen gesteund die een cursus metselen hebben gedaan 

(St-Ambrose). Zij zijn betrokken geweest bij bouwactiviteiten die door PN gesponsord zijn (zoals de bouw 

van de schoolkeuken in 2015). De handvaardigheden van deze groep is helaas nog niet erg hoog en we zijn 

bezig om samen met hen die verder te verbeteren.

ProjectsNow heeft ook in 2014 twee leden van de Vrouwen groep ondersteund zodat zij hun naaivaardig-

heden konden verbeteren. De vrouwengroep heeft in 2015 een eigen ruimte gekregen (in de schoolkantine) 

waar zij schooluniformen maken. Ook in 2015 hebben de vrouwen een week lang naailes gehad. 

Gezondheidszorg

In Namoomba (het dorp dat het dichtst bij de Zambezi ligt) staat sinds 2008 een gebouw dat bedoeld was 

als gezondheidspost. De Musokwe Health Clinic voldeed echter niet aan de vereisten van de Zambiaanse 

Ministerie van Volksgezondheid. Bovendien was er geen goede huisvesting beschikbaar voor een gediplo-

meerde verpleger. ProjectsNow heeft samen met alle betrokken partijen een plan gemaakt om een volledige 

gezondheidspost te realiseren. In 2011 is de kliniek aanzienlijk opgeknapt en kreeg deze een watervoorziening. 

In 2012 hebben we de stafwoning voor twee medewerkers gerealiseerd. De kliniek heeft nu een volledige 

staf met 2 gediplomeerde verplegers en 2 veldwerkers. De kliniek wordt nu goed gebruikt en er is basale 

gezondheidszorg beschikbaar voor de mensen in Namoomba, Bbakasa en omliggende dorpen (ongeveer 

4.500 mensen). De kliniek wordt volledig ondersteund door de overheid en er is op dit moment geen verdere 

ondersteuning door ProjectsNow nodig. In 2014 is de gemeenschap gestart met de bouw van een verloskun-

degebouw naast de kliniek. De bouw wordt betaald door de overheid. 

Milieu

ProjectsNow heeft verschillende initiatieven genomen ter verbetering van het milieu. We hebben in de eerste 

jaren geprobeerd om grote hoeveelheden fruitboompjes te planten maar deze initiatieven waren op dat mo-

ment niet succesvol. De school heeft een aantal zonnepanelen en er zijn een aantal milieu vriendelijke rook-

vrije ovens uitgezet. In 2013 heeft ProjectsNow in Namoomba een eigen kwekerij opgezet (Lucy’s Garden). 

De gemeenschap benut de kwekerij verre van optimaal en is een punt van aandacht voor volgende bezoeken. 

Positief is het feit dat de ruimte om de school mede door de windmolen en irrigatie groener is geworden. Er 

staan nu een groot aantal fruitbomen die voor het eerst fruit dragen. 

Rookvrije ovens

We hebben via de NWDF in 2013 vijf rookvrije oventjes verdeeld. Deze door Philips ontworpen ovens zijn zeer 

efficiënt en kunnen met allerhande biobrandstoffen worden gevoed. Door de efficiënte verbranding wordt 

brandstof bespaard, kost het koken van maaltijden minder tijd (heter vuur), worden de luchtwegen minder 

aangetast(rookvrij) en omdat er minder open vuren zijn is er ook minder kans op brandwonden. In 2014 zijn 

er met een kleine bijdrage (25% van de kosten) nog vijftien oventjes geleverd.

Ondanks deze magere resultaten lijkt het erop dat de gemeenschap het nut van een beter leefmilieu inziet en 

er zijn diverse plannen voor duurzame verbeteringen (zie plannen). 

Water

Vooral in Bbakasa, het dorp dat op zo’n 7 kilometer van de Zambezi ligt, was de watervoorziening gebrekkig. 

Er waren slechts twee handpompen waar de bevolking met de hand water kon oppompen. We installeerden 

een windmolen, op een bestaande waterput, die door windkracht het water omhoog pompt in een groot 

reservoir dat PN heeft laten repareren. 

Onze projecten tot en met 2015
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Bouw schoolkeuken en schoolkantine

In 2015 bouwden we een schoolkeuken met schoolkantine. Deze is tot stand gekomen mede door de 

sponsoren van de Egmond marathon, Rotary Club Zaandam en Adecco. Ook doneerden we nieuw servies, 

pannen en twee ovens voor de keuken. In hetzelfde gebouw is ook een ruimte gecreëerd voor de Vrou-

wengroep. De officiële overdracht van het gebouw vond plaats in aanwezigheid van Chief Sikoonga (de 

nieuwe koning van de bewoners).

De vrouwengroep

Sinds 2013 is er een vrouwengroep actief. Deze groep komt elke dinsdag en donderdagmiddag bijeen in 

de school. Ze hebben nu een eigen ruimte waar ze schooluniformen maken met behulp van de door PN 

geschonken trapnaaimachines. ProjectsNow heeft materialen gedoneerd voor de schooluniformen. Het is 

de bedoeling dat ze de schooluniformen verkopen en daarmee weer nieuwe materialen kopen. 

ProjectsNow blijft de groep verder ondersteunen door trainingen (cursussen) en donaties van gereed-

schappen. In 2015 heeft de vrouwengroep een week lang naailes gehad. 

Microkrediet

ProjectsNow heeft aan negen personen een microkrediet verstrekt van 200-400 euro per persoon. Dit 

geld kunnen ze gebruiken om verschillende soorten projecten op te zetten, zoals een kruidenierswinkel, 

vishandel, geitenfokkerij en het opzetten van een viskwekerij. Na een jaar moet de helft van de lening wor-

den terugbetaald; na twee jaar moet de volledige lening zijn terugbetaald.

In 2014 verstrekten we het eerste microkrediet aan een groep van drie  mannen waarmee zij een water-

pomp konden kopen. Met behulp van deze pomp konden ze een stuk land irrigeren van ongeveer drie 

hectare dat dicht bij de Zambezi ligt. Hierop hebben ze groenten (tomaten, uien, aubergines en kool) 

geteeld. Ze hebben in 2015 de helft van hun microkrediet terugbetaald aan de NCDF. 

De NCDF is dus verantwoordelijk voor het uitgeven (selecteren) en beheren van de microkredieten.

Barsha pomp

ProjectsNow is al een tijd in contact met aQysta, een start-up, gevestigd in Delft, die een zeer duurzame 

waterpomp heeft ontwikkeld. In oktober 2015 hebben we uiteindelijk de eerste Barsha pomp naar Zambia 

gebracht. Een groot deel van de aanschafkosten is betaald door de Rotary Club in Zaandam die ook al 

hadden bijgedragen aan de realisatie van de schoolkeuken. De transportkosten zijn betaald door de Firma 

Steinweg die we daarvoor zeer dankbaar zijn (speciale dank aan Henk-Jan Weekhout en Vanessa Witte-

man). De Barsha pomp ondergaat nu zijn eerste tests in de Zambezi rivier. Deze worden uitgevoerd door 

Reynard Pieterse die dit doet bij zijn boerderij aan de Zambezi (10 km stroomafwaarts van Namoomba). 

De eerste tests waren teleurstellend, omdat de stroming op de plek waar getest wordt niet sterk genoeg is. 

Dit komt door de droogte (effect van El Nino) waardoor dit deel van Afrika wordt getroffen: hierdoor is het 

De activiteiten die in 2015 door ProjectsNow zijn ondernomen
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waterniveau in het Kariba-meer (stuwmeer) erg laag geworden en is de hoeveelheid water die doorgelaten 

wordt bij de stuwdam aanzienlijk teruggebracht. Het is de verwachting dat wanneer de hoeveelheid water 

in het Kariba-meer terug is op het oude niveau de Barsha pomp goed zal functioneren. Het is de bedoeling 

dat de Barsha pomp een irrigatieproject vlakbij Namoomba gaat ondersteunen (groentetuinen voor de 

bewoners). Dit plan moet in 2016 samen met de NCDF verder worden uitgewerkt.

Duurzame houtskoolproductie en herbebossing 

We hebben in 2015 een begin gemaakt met een nieuw project. In Zambia wordt net zoals in vele andere 

ontwikkelingslanden veel houtskool gebruikt om op te koken. De houtskoolproductie is niet duurzaam en 

leidt tot een enorme kaalslag van grote stukken land die weer erosie tot gevolg hebben. Geïnspireerd door 

de Nederlandse NGO Nots (www.nots.nl) hebben we besloten om hun ideeën voor duurzame houtskool-

productie te testen in onze dorpjes. Het idee is dat door middel van efficiënte houtskoolproductie (Adams 

Retort) die zorgt voor veel minder schadelijk uitstoot van methaangas (-75%) en hogere opbrengst (+35%) 

de houtskoolbranders te overtuigen dat ze het beste een productiebos kunnen aanleggen rondom de 

permanente cementen Adams retort. We hebben de licentierechten voor de bouw van de Adams-retort 

gekocht en gaan er in 2016 een aantal bouwen. De houtskoolbranders verplichten zich om nieuwe boom-

pjes te gaan planten. We hebben de eerste 200 bomen geplant en gaan in 2016 hiermee verder in nauw 

overleg met de houtskoolbranders en de NCDF. 

Overige

Dankzij de contacten van Nils met de plaatselijke voetbalvereniging in Egmond kregen we voetbalkleren 

(broek, shirtjes, sokken) voor vijf volledige teams. Die zijn geschonken aan de school en aan lokale teams: 

die daar heel erg blij mee waren.  



Onze wervingsacties in 2015
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PWN Egmond halve en kwart marathon

Op zondag 11 januari 2015 vond opnieuw de PWN Egmond halve en kwart marathon plaats. Evenals in 

voorgaande jaren deed ProjectsNow weer mee. Zo’n 20 lopers liepen de 21 en 10 kilometer en haalden via 

sponsoring geld op. Het bedrag was ditmaal bestemd voor de bouw van de schoolkeuken. 

De opbrengst van de loop bedroeg zo’n 2.500 euro, inclusief een aantal extra donaties.

De lopers werden voor en na de loop gastvrij ontvangen bij ProjectsNow-lid Nils Stoll in Egmond aan den 

Hoef, waar de faciliteiten voor omkleden, douchen en de beschikbaar gestelde fietsen optimaal geregeld 

waren. Lopers en aanhang werden verwend met lekkere winterkost om weer op krachten te komen.

Tour de l’Eau

Op zaterdag 12 september hebben we onze tweede wielertoertocht gereden. Een tocht van 140 km door 

het Groene Hart. De start was aan de Ronde Hoep bij Bas Filipinni (waarvoor hartelijk dank voor de gast-

vrijheid) en ging rondom de Nieuwkoopse Plassen naar Uithoorn waar bij Gare du Nord van een voortref-

felijke lunch werd genoten (dank aan Ron en Patricia). Daarna voor de diehards nog een rondje om de 

Loosdrechtse Plassen waarna we bij Bas aan de Ronde Hoep eindigden onder het genot van een drankje 

en een hapje. De Tour de l’Eau (“om water, voor water”) was een groot succes met deelname van bijna 40 

fietsers en aangenaam weer. De verkoop van de speciale wielershirts en andere inkomsten en donaties 

leverden 1.000 euro op.

De Droom van Hank

ProjectsNow lid Hank werkt bij Adecco en Adecco stelt elk jaar een flink geldbedrag beschikbaar voor de 

realisatie van een droom van een van de medewerkers. Hank wist zijn droom geïnspireerd door zijn eerste 

bezoek aan Zambia om de schoolkeuken te bouwen te realiseren door zeer overtuigende presentatie 

waardoor zijn droom verkozen werd. We ontvingen 5.000 euro van Adecco.

Nacht van de Fooi

De Nacht van de Fooi is een jaarlijks terugkerend initiatief waarbij de fooien in een groot aantal horeca-

gelegenheden voor een dag naar een goed doel gaan. Wij deden een poging om voor een deel van het 

opgehaalde geld in aanmerking te komen door de presentatie van een project (groentetuinen en visvij-

vers) dat gebruik gaat maken van het water dat duurzaam opgepompt wordt door de Barsha-pomp (zie 

boven). Nadat we succesvol door de eerste ronde kwamen, zijn we uiteindelijk niet gekozen omdat we op 

dat moment nog niet het bewijs konden overleggen dat de Barsha pomp in de praktijk op de Zambezi 

kon voldoen aan de verwachtingen. We zijn van plan als de testen met de Barsha pomp voldoen aan de 

verwachtingen in 2016 opnieuw te proberen via de Nacht van de Fooi dit project te realiseren. 
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ProjectsNow vindt transparantie naar de donateurs betreffende de financiën erg belangrijk. We willen aan 

onze donateurs duidelijk laten zien dat elke euro die we in Nederland hebben opgehaald ook daad-

werkelijk direct en volledig wordt besteed aan het project waarvoor men gedoneerd heeft.

ProjectsNow jaarrekening 2015    
Alle bedragen in euros        
   
26 juni 2016       
      
Resultaat       

Inkomsten 2014 2015  
Reguliere donaties 7.725,00 15.591,37  
Marathon Egmond 6.380,02 3.030,60 
Tour de l’Eau 2.027,36 1.855,00  
Foto expositie 5.004,93 0,00  
Wilde Ganzen 2.365,00 0,00  
Charity diner  1.230,00  
Oven Zambia  3.600,00  
Overig                 2.957,82  
    
  
Totaal 23.502,31 28.264,79  
     
   
Uitgaven 2014 2015  
Nanyanga Community   2.260,00  
Controlebezoek Zambia jul-aug  1.000,00 
Vrouwengroep en microkrediet 1.710,00  
Training St-Ambrose 1.654,94 1.005,00  
Women Siavonga  581,67  
Barsha pump  2.000,00  
Lusaka BBS kitchen  24.110,61  
Oventjes 1.019,00   
Lerarenwoning 9.865,00   
Website/overig 157,30 469,85  
Bankkosten 174,23 165,26

Totaal 
 14.580,47 31.592,39  

Rente +/- 1,73 1,44  
    
    
Resultaat  8.923,57 -3.326,16  
    
 
Reserves per 31/12/2015  3.001  
    
  
      
    

De cijfers

+

+

+

+

ProjectsNow jaarrekening 2015    

Alle bedragen in euros

26 juni 2016

Balans 

          

Activa 31-12-14 31-12-15 Passiva 31-12-14 31-12-15
      

      

Rekening courant 6.584 2.907 Reserves 7.476 3.001

      

Spaarrekening 93 94    

      

   Nog te betalen  

Nog te ontvangen 800 0 Leningen 0 0

   Voorschotten 0 0

   Crediteuren 0 0

   Vooruit ontvangen 

   giften 0 0  

    

Totaal 7.476 3.001  7.476 7.476
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Communicatie: ProjectsNow website

De website heeft in 2015 een aantal aanvallen van hackers moeten doorstaan. Door de aanschaf van extra 

beveiligingssoftware proberen we nieuwe aanvallen te voorkomen.

Worldschool

In 2015 hebben we opnieuw deelgenomen aan het Wordschool-initiatief. Via Worldschool doen leerlingen 

aan de middelbare school onderzoek voor stichtingen die activiteiten uitvoeren in ontwikkelingslanden. 

Voor dit onderzoek mogen zij te rade gaan bij universiteiten en onderzoeksinstituten in Nederland. Op 

deze manier leren zij onderzoek doen en zij krijgen oog voor mensen die het minder goed hebben dan 

wij. De stichtingen kunnen op deze manier zaken laten onderzoeken waar zij in de regel zelf geen tijd voor 

hebben.

Voor ProjectsNow deed een groep leerlingen onderzoek: een groep van het CSG Prins Maurits in Middel-

harnis. Zij deden onderzoek naar de mogelijkheden om regenwater op te vangen in het regenseizoen en te 

gebruiken in de droge periode. In maart 2016 zullen ze de resultaten van hun onderzoek presenteren. 

Bezoeken

In 2015 zijn er twee bezoeken gebracht aan het gebied.

In juli en november ging Wim naar het gebied. 

Planning 2016

Doelen 2016 (afhankelijk van beschikbare fondsen en prioriteiten):

• Opknappen van de school (onderhoud)

• Ondersteuning training en private initiatieven om meer inkomen te genereren,

• Duurzame houtskoolproductie

• Barsha pomp (irrigatieproject)

Begroting 2016

Deze is mede afhankelijk van de doelen die op dit moment nog verder ingevuld worden. De verwach-

ting is dat de inkomsten gelijkwaardig zullen zijn aan die van de voorgaande boekjaren en €15-20.000 

zullen bedragen.

Inkomsten 

Donateurs, Sponsorloop Egmond, wielertocht (Tour de l’Eau) en andere, nog niet concrete activiteiten.

Overige activiteiten in 2015
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