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Dit is het tiende jaarverslag van de stichting ProjectsNow. Dit jaarverslag biedt inzicht
in de projecten, wervingsacties en financiën van de stichting ProjectsNow over 2018.
De stichting ProjectsNow is een privaat initiatief voor ontwikkelingssamenwerking met als
primaire doelstelling: het (doen) ontwikkelen van educatieve en gezondheid 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.
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Voorwoord
2018 was een jaar van verdere consolidatie, o.a. vanwege het toegenomen aantal
vaste donateurs waardoor we minder afhankelijk zijn van fundraising activiteiten.

In 2018 zorgden we voor het afronden van de bouw van de huizen voor de mede-
werkers (verpleegkundigen/vroedvrouwen) van de kliniek en de kraamkliniek.
Dit project (de bouw van de huizen) werd medegefinancierd door Wilde Ganzen.
De kraamkliniek wordt veel gebruikt nu er goed opgeleide verplegers en vroed-
vrouwen zijn: er worden zo’n 8-12 bevallingen per maand gedaan.

In 2018 organiseerden we een fondsenwervingsactie: namelijk de vijfde editie van
de wielerronde de Tour de l’Eau. Deze was vooral dit jaar door intensief lobbyen
bij de vele fietsvrienden (waaronder die van de Rotary Zaandam) zeer succesvol.

Tevens zijn diverse bestuursleden met familieleden (met name jongeren) naar
Zambia geweest, waar in de nieuwsbrief eind vorig jaar aandacht is besteed.
Tijdens een van deze reizen is het voorzitterschap ceremonieel tijdens een
vergadering met de Nanyanga Community Development Foundation (NCDF)
overgedragen.
Na 10 jaar heeft Wim Wilpshaar als ‘founding father’ en grote drijvende kracht
achter onze Stichting namelijk (statutair) het voorzitterschap overgedragen aan
Erik Sikkens. Wim blijft aan als bestuurslid verantwoordelijk voor de directe
contacten met Zambia.

Al met al was 2018 een prima jaar voor onze stichting: in het eerste jaar na ons 2e
lustrum kunnen we niet alleen terugkijken op de vele dingen die we gedaan hebben
om het leven van de mensen in de Nanyanga Ward in Zuid-Zambia verder te
verbeteren, maar we gaan ook vol vertrouwen de volgende jaren tegemoet.
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Algemene informatie ProjectsNow

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
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Bestuursleden
Voorzitter: Erik Sikkens, Amsterdam (lid sinds 2015, voorzitter sinds 2018)
Penningmeester: Hank Conijn, Haarlem (2008, penningmeester sinds 2015)
Secretaris: Katrien Baarendse, Amsterdam (2010, secretaris sinds 2011)

Andere leden
Lid: Wim Wilpshaar, Amsterdam (2008, voorzitter van 2008-2018)
Lid: Steffan Rygaard, Amsterdam (2008)
Lid: Michel Jongeneel, Amsterdam (2008)
Lid: Guus van Vorstenbosch, Amsterdam (2008)
Lid: Nils Stoll, Egmond a/d Hoef (2008)
Lid: Andy Anderson, Lusaka, Zambia (2011)

Zittingsduur van de bestuursleden is 5 jaar (oprichting stichting 4 juni 2008)
en een bestuurslid kan 1 keer herbenoemd worden in dezelfde functie.
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 groep
genomen. Alle beslissingen worden gedocumenteerd in de verslagen van de vergaderingen. De kern

groep
voert ook de fondswervingsacties uit en coördineert de projecten in Zambia via lokale contactpersonen.
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Bbakasa en Namoomba, Zambia

Bbakasa en Namoomba, Zambia

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 erg 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 seizoens-overstromingen 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 hen. 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 Wardbewoners kunnen verbeteren, onder meer op het gebied van gezondheidszorg, werk, milieu en water.
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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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ProjectsNow is actief op vier gebieden:

1. Onderwijs
2. Gezondheidszorg
3. Natuur & Milieu
4. Werk & Inkomen

1. Onderwijs
In Bbakasa staat Bbakasa Basic School, een community school, ofwel een school van de gemeenschap. De
gemeenschap moet zelf 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 zelfs dat niet) of worden al
eerder thuisgehouden (of raken zwanger). Voor Grade 8 en hoger moeten de leerlingen naar een school buiten het dorp. 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 gebouw
en zien er netjes uit, de schoolresultaten zijn relatief goed en er zijn hoewel er helaas niet altijd voldoende
leraren zijn. De school heeft zijn eigen bibliotheek en daar zijn sinds 2015 ook een aantal computers aan
wezig (geschonken door ProjectsNow en een andere organisatie waarmee ProjectsNow samenwerkt).
De ruimte rond de school wordt elk jaar een beetje groener.

In 2015 bouwden we een schoolkeuken met schoolkantine. Deze kwam tot stand mede door sponsoring via
de Egmond marathon, Rotary Club Zaandam en Adecco. Ook doneerden we nieuw servies, pannen en twee
ovens voor de keuken. In hetzelfde gebouw is een ruimte gecreëerd voor de Vrouwengroep. In deze ruimte
kunnen ze onder meer schooluniformen maken met behulp van de door ProjectsNow geschonken trapnaaimachines. Een windmolen en bijbehorend waterreservoir zorgen ervoor 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.

De school telt ongeveer 300 leerlingen. 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.

De gemeenschap hoopt dat de overheid de school zal aanwijzen om ook middelbaar onderwijs te kunnen
aanbieden. Hierover zijn al heel lang gesprekken gaande tussen de dorpsgemeenschap en de lokale/regionale overheid.
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In Namoomba (het dorpje aan de rivier, 8 km van de school in Bbakasa) waar de meeste leerlingen vandaan
komen is sinds 2015 een kleuterschool. In 2018 is er begonnen met Grade 1 zodat de jonge kinderen niet elke
dag 2-3 uur moeten lopen naar de school in Bbakasa.

Trainingen voor volwassenen
ProjectsNow steunde eerder ook volwassenen door het aanbieden van trainingen. Zo volgde een groep
mannen een cursus metselen bij opleidingsinstituut St-Ambrose. Zij waren ook betrokken bij bouwactiviteiten
die door ProjectsNow gesponsord zijn, zoals de bouw van de schoolkeuken en de bouw van de woningen
voor medwerkers van de kliniek. Ook ondersteunde ProjectsNow een aantal leden van de Vrouwengroep
door het aanbieden van een training om hun naaivaardigheden te verbeteren.

2. Gezondheidszorg
In Namoomba, het dorp dat het dichtst bij de Zambezi ligt, staat sinds 2007 een gebouw dat bedoeld
was als gezondheidspost. De Musokwe Health Clinic voldeed echter niet aan de vereisten van het
Zambiaanse Ministerie van Volksgezondheid. Bovendien was er geen goede huisvesting beschikbaar voor
de gediplomeerde verplegers. ProjectsNow heeft samen met alle betrokken partijen een plan gemaakt om
een operationele 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 twee gediplomeerde verplegers en vier veldwerkers. De kliniek wordt 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. In 2017 is de
Musokwe Clinic uitgebreid met een kraamkliniek.

3. Natuur & Milieu
ProjectsNow heeft verschillende initiatieven genomen ter verbetering van de natuur en het milieu in het
gebied. We hebben in de eerste jaren geprobeerd om grote hoeveelheden fruitboompjes te planten maar
deze initiatieven waren op dat moment niet succesvol. De school heeft een aantal zonnepanelen en er zijn een
aantal milieuvriendelijke rookvrije ovens uitgezet. In 2013 heeft ProjectsNow in Namoomba een eigen kwekerij
opgezet (Lucy’s Garden). De gemeenschap benut de kwekerij verre van optimaal. Dit 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 aantal fruitbomen die voor het eerst fruit dragen. Ondanks deze
nog 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).
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Rookvrije ovens
Via de NCDF zijn 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 van ons (25% van de kosten van 100 euro) nog vijftien oventjes geleverd.

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 ProjectsNow heeft laten repareren.

Duurzame houtskoolproductie en herbebossing
In 2016 hebben we een poging gedaan tot herbebossen van het gebied. Helaas hebben die boompjes
het niet overleefd. Al met al zijn onze pogingen om te komen tot herbebossing en duurzame houtskoolproductie nog niet succesvol geweest. We hebben wel het idee dat onze initiatieven van waarde zijn om
te komen tot een besef bij de gemeenschap betreffende het behoud van hun leefomgeving en we zullen
hiermee doorgaan.
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4. Werk en Inkomen
Door het verstrekken van microkredieten en financieren van trainingen proberen we de economische
bedrijvigheid in het gebied te vergroten. Het uiteindelijke doel is dat de bevolking in de twee dorpjes niet
meer afhankelijk is van onze steun om essentiële zaken te kunnen bekostigen. Dat willen we mede bereiken
door het stimuleren van de economische bedrijvigheid.

Door het verstrekken van microkredieten kunnen bewoners een klein bedrijfje starten of hun bestaande
werk uitbreiden. Zo gebruiken ze het geld om een dieselpomp te kopen om een stuk tuinbouwland te
irrigeren, voor de handel in vis, aanschaf van geiten of het uitbreiden van hun kruidenierszaak. Ze betalen
deze lening inclusief 5 procent rente binnen twee jaar terug. Het beheer en de selectie van de micro
kredieten loopt via de Nanyanga Community Development Foundation (NCDF) die ook zorgt voor het
toezicht op terugbetaling van de leningen en de selectie van kandidaten voor nieuwe leningen. Ruim 200
personen meldden zich aan voor een microkrediet. De NCDF heeft tot nu toe aan 17 van hen een krediet
verstrekt. Alle leners hebben volgens plan hun leningen terugbetaald.

Extra financiële steun geven we aan een groep vrouwen die zich heeft verenigd in de Vrouwengroep en op
allerlei manieren probeert geld te verdienen. Ze maken kleding (schooluniformen). We hebben ze gesteund
door de donatie van naaimachines, wol en stoffen. Bovendien bouwden we een speciale ruimte voor hen.
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Projecten die in 2018 zijn ondernomen
Kliniekwoningen
In 2018 is het gelukt om de bouw van de huizen voor de medewerkers (verpleegkundigen/vroedvrouwen)
van de kliniek en de kraamkliniek af te ronden. Deze worden inmiddels bewoond naar alle tevredenheid. Dit
project werd medegefinancierd door Wilde Ganzen.

Plannen voor een Middelbare school
De schoolleiding heeft in 2018 aangegeven dat zij plannen heeft om een middelbare school te starten. Dit
zal een Basis Middelbare School worden met Grade 8-9. Op die manier kunnen leerlingen uit Bbakasa en
Namoomba langer in hun eigen omgeving les volgen en dus thuis blijven wonen. Dit zal vooral een positief
hebben op het aantal meisjes dat naar Grade 8 en 9 zullen gaan.

Scholing
Sinds 2016 ondersteunen we Professor Chimomba. Hij volgt in Lusaka een opleiding tot leraar aan de
Chreso University. Het systeem lijkt op een open universiteit en hij volgt zijn lessen vanuit het dorp. Bovendien ondersteunt hij de leraren van de school in Bbakasa, door hen te helpen met lesgeven. De opleiding
duurt vier jaar en hij zal dus naar verwachting in 2020 klaar zijn.

Microkredieten
We hebben in 2018 een extra donatie gedaan aan de NCDF om extra microkredieten te kunnen verstrekken. Er zijn in totaal tot en met 2018 zo’n 25 microkredieten verstrekt.
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Wervingsactiviteiten in 2018
Tour de l’Eau
Op zaterdag 15 september hebben we onze vijfde wielertoertocht gereden. Een tocht van naar keuze 50, 80
of 140 km door het Groene Hart. Na afloop konden de renners genieten van een heerlijke lunch bij het Spoorhuis in Uithoorn. Er waren ruim 40 deelnemers die in prima weersomstandigheden een mooie dag hebben
gehad. De tocht leverde 2.500 euro op.

Groet uit Schoorl run
Op 11 februari 2018 hebben we met 8 lopers meegedaan met de jaarlijkse hardloopwedstrijd in Schoorl met
als doel om geld in te zamelen voor Projects Now. Zowel de 21 als de 10 km werd gelopen onder redelijk
goede weersomstandigheden. Na de loop zijn we zijn geweldig ontvangen in het zomerhuis van Steffan.
Er is, ondanks de kleine afvaardiging van lopers, toch een mooi bedrag opgehaald.
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Overige activiteiten in 2018
Worldschool
In 2018 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.

In 2018 presenteerde een groep leerlingen hun onderzoek betreffende een voorstel voor de verbetering van de
aanpak voor onze microkredieten en voor de import van Baobab-poeder.

Bezoeken
In 2018 heeft Wim het gebied twee keer bezocht: in juni 2018 samen met Erik, diens vrouw en zijn dochter Ella.
Voor Erik was het de eerste keer dat hij de dorpen in Zambia bezocht.
Kort daarna is Wim in juli met zijn broer en diens gezin, waaronder nichtje Bo, naar Zambia geweest. En in oktober
bezocht Steffen met zijn dochter Anna de dorpen. Voor de drie meiden was het een indrukwekkende reis en zij
hebben hier verslag van gedaan in de laatste nieuwsbrief van ProjectsNow die in januari 2019 is rondgestuurd.

Plannen voor 2019
Doelen 2019 (afhankelijk van beschikbare fondsen en prioriteiten):
•

Zonnepanelen en verlichting kliniek en school

•

Watervoorziening school (herstel windmolen)

•

Ondersteuning initiatief voor middelbare school

•

Omheining terrein van de kliniek

•

Ondersteuning met microkredieten.

•

Ondersteuning student aan de Universiteit in Lusaka

Begroting 2019
De begroting is mede afhankelijk van de doelen die op dit moment nog verder ingevuld worden. De verwachting is dat de inkomsten iets lager zullen zijn dan afgelopen jaar, maar hoger dan die van de daaraan voorgaande boekjaren (door inkomsten via vaste donateurs) en rond de 25 tot 30.000 euro zullen bedragen.

14

15

De cijfers

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

		
Alle bedragen in EUR		
			
			
30-06-2019
					
						
ProjectsNow jaarrekening 2018

Resultaat
Reguliere donaties

2017

2018

15.307,69

13.239,65

Eenmalige donaties (wo 7,5K van M&J Velthuijse)
Sponsoracties

14.649,30
2.311,40 +

TOTAAL

Uitgaven
Stafwoningen
Micro-kredieten Nanyanga Community
School Bbakasa
Bankkosten
Studenten
OVERIGE

3.200,00

17.619,09

31.088,95

2017

2018

10.520,00

20.954,62

0

0

0,00

9.010,00

143,61

235,62

1.628,72

3987,87

942,01 +
13.234,34

5.510,00
39.698,11

Rente

1,08

Totaal

4.385,83

-8.609,16

€ 9.764,66

€ 1.155,50

Rente +/Reserves per eindejaar
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ProjectsNow jaarrekening 2018 				
Alle bedragen in EUR
30 Juni 2019
Balans 									

Activa

31/12/17

31/12/18

9.669

1.110

96

46

Rekening courant
Spaarrekening

Passiva

31/12/17

31/12/18

9.765

1.156

Leningen

0

0

Voorschotten

0

0

Crediteuren

0

0

0

0

9.765

1.156

Reserves

Nog te betalen
Nog te ontvangen

0

0

Vooruit ontvangen
Giften
Totaal

9.765

1.156

Financieel Jaarverslag
De totale inkomsten zijn in 2018 bijna verdubbeld i.v.t. 2017. In 2017 waren onze inkomsten €17.619,- en in 2018
€31.089,14. Onze reguliere donaties waren 13.239,65 en we verkregen via eenmalige donaties €14.644,30. Een
bijzondere eenmalige donatie van €7.500 ontvingen we van Mariska en Jeroen Velthuijse i.v.m. hun 50 jarig
verjaardagsfeest. Daarnaast haalden we d.m.v. de Tour de l’Eau en de Schoorl sponsorloop €3.200 op. Onze
uitgaven in 2018 bedroegen €39.698,11. We hebben €20.952,62 uitgegeven aan ons grootste project in 2018
de bouw van een dubbele woning voor 2 stafleden van de kliniek. Dit project is gedaan in samenwerking met
Wilde Ganzen die 1/3 van de kosten hebben betaald (niet in onze boekhouding omdat dit door Wilde Ganzen direct aan de uitvoerders in Zambia is gestuurd). In 2017 hadden we een lening van €5.000 afgesloten
(verstrekt door een bestuurslid) om de kraamkliniek in Namoomba te kunnen afbouwen. Die lening is in 2018
terugbetaald. Onze bijdrage aan de scholing van 2 studenten die hoger onderwijs volgen was €3.987,87 en
verder hebben we bijdrages geleverd aan de school en diverse andere projecten (€9.010,-). De reserves die we
eind 2017 hadden (€9.765) zijn grotendeels uitgegeven in 2018 waardoor we eind 2018 nog €1.156 in kas hadden. 2018 was een financieel uitstekend jaar waarin we mede door een aantal eenmalige donaties veel hebben
kunnen doen om de mensen in Namoomba en Bbakasa te kunnen helpen.

17

