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De stichting Friends for Africa kende, net zoals iedereen, een door corona beïnvloed jaar. Dit uitte zich onder 

andere in digitaal vergaderen en projecten die te maken kregen met de consequenties van een pandemie. 

Toch konden we door ruimhartige steun van donateurs en zakelijke sponsoren een financieel goed jaar 

draaien. Al sinds vele jaren worden we ondersteund door een vaste groep donateurs die ons ook in 2021 

maandelijks of dat op een ander moment in het jaar steunden. Daarnaast wisten we ons gesteund door 

mooie sponsorbijdragen van de Stichting Jos en Mien Kersten-Van Lier en subsidies van het Platform 

Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw  en het Tante Pop fonds – Triodos Foundation. Uiteraard zijn wij 

onze donateurs, subsidiegevers en sponsoren zeer erkentelijk voor hun bijdragen. 

We steunden onze vaste projecten iKhaya Likababa en Destiny House zowel met doorlopende kosten 

(salariskosten en kosten schoolgeld), maar ook met incidentele investeringen. Dit jaar betrof dat een grote 

investering in de bouw van twee extra klaslokalen bij Destiny House en de aanschaf van speeltoestellen voor 

iKhaya Likababa. Daarnaast ondersteunden we eenmalig een initiatief van Captain Fanplastic, met de 

aanschaf van lesmateriaal voor Destiny House gericht op bewustwording bij kinderen rondom afval, milieu en 

recycling.  

In beknopte zin: 

- ontvangen donaties en sponsoring: ca.  € 5.170  

- ontvangen subsidies (Platform Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw, Tante Pop fonds, Stichting Jos en 

Mien Kersten):  € 12.800 

- verrichte schenkingen: € 6.100 aan iKhaya Likababa (salariskosten huismoeders en buitenspeeltoestellen) 

en € 15.500 aan Destiny House (schoolgeld, bouwkosten 2 klaslokalen, lesmateriaal Captain Fanplastic)  

- op de bankrekening stond ultimo december 2021 € 2.310. 

De jaarrekening 2021 is te vinden op onze website. 

 

Friends for Africa stelt haar begroting af op te verwachten inkomsten van normaliter rond de € 5.000 per 

jaar. Dit is los van extra donaties die wij (soms) mogen ontvangen. Friends for Africa zal zich daarbij in eerste 

instantie  richten op de ondersteuning van de projecten iKhaya Likababa en Destiny House.  

 

Het bestuur van Friends for Africa werd in 2021 gevormd door: 

- Kim van der Heul, voorzitter 

- Gerard van der Heul, secretaris/penningmeester 

- Monique Valk, bestuurslid. 

 

Activiteiten die in 2021 werden ontplooid: 

- Aanvragen en verantwoording van bijdragen bij Platform Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw, 

stichting Kersten – van Lier, Tante Pop-fonds (Triodos) 

- Aanvraag van bijdrage uit het Tante Pop-fonds (nalatenschap)  

- Verzorgen nieuwsbrieven (2) en updaten website 

- Actieplan 2022 opstellen 

Het bestuur vergaderde in 2021 drie maal. Voor de samenstelling van de jaarrekening werd een beroep 

gedaan op oud-penningmeester Sandra Horsmans. 

 


