Jaarverslag stichting Wanda Foundation 2015 en 2016.
Nadat de gevolgen van de burgeroorlog minder zichtbaar werden, werd Sierra Leone opnieuw
getroffen door een grote ramp: de Ebola uitbraak. Deze epidemie heeft grote gevolgen gehad voor
de hele maatschappij: waar mogelijk werd alles min of meer stil gelegd en werden onderlinge
contacten zoveel mogelijk beperkt. De Wanda Foundation zelf verloor 5 medewerkers. Geen
periode m.a.w. waarin Stichting Wanda actief heeft kunnen helpen aan de opbouw, slechts vanaf
een afstand hebben we voorlichting kunnen geven en stuurden kleding.
Wél is er in Nederland een initiatief ontwikkeld om, nadat de Ebola crisis zou zijn uitgewoed, te
starten met een brede MBO opleiding met de afdelingen: Autotechniek, Building and Construction,
Business Studies, Uiterlijke verzorging, Care and Health en Laboratorium Studies. Dit is echter een
gecompliceerde zaak want het stelt hoge eisen aan alles en iedereen. Per vakrichting moeten
lesinhouden ontwikkeld worden en methodes gevonden en aangeschaft worden. Dit heeft ertoe
geleid dat in 2017 gestart is met de bouw van een schoolgebouw. Volgens planning kan daarin
m.i.v. 2018 begonnen worden met de opleiding Business Studies. De andere opleidingen zullen
daarna successievelijk volgen.

Financieel jaarverslag 2015
Staat van inkomsten en uitgaven
2015
Opmn.
EURO
Inkomsten
Eigen verwerving fondsen
Privé schenkingen
Fondsen geschonken door KIWANIS
Rente inkomsten

811.00
500.00
3,500.00
4,811.00

Uitgaven
Ditrecte kosten
Transport t.b.v. Vocational Institute
Uitvoeringskosten
Kosten communicatie
Humanitaire uitgaven
Voorlichting
Uitgaven (door NGOPEE)

1
2
3
4

Verlies
Niet financiële bijdragen
Uren gemaakt door vrijwilligers

5

1,500.00
1,000.00
3,000.00
500.00
3,300.00
748.27

2014
EURO

509.00

517.80
1,026.80
811.00
1,359.00

10,048.27
(5,237.27)

3,856.80
6,026.80
(5,000.00)

4,368(PA)

4,368 (PA)

Bezittingen
Banktegoeden:
Rekening courant
Spaarrekening

Staat van bezittingen en schulden
2015
Opmn.
EURO

Reserves
Bezittingen aan het begin van de periode
Minus verlies
Bezittingen aan het eind van de periode

6

2014
EURO

379.58
2,108.43
2,488.01

694.18
7,031.11
7,725.29

7,725.28
(5,237.27)
2,488.01

12,725.28
(5,000.00)
7,725.28

Opmerkingen bij het financieel verslag.
1. Directe kosten
Deze kosten vertegenwoordigen beurzen die deels aan studenten werden gegeven voordat het
schoolsysteem werd onderbroken en afgesloten door de grote verspreiding van de Ebola-epidemie
in het land.
2. Uitvoeringskosten
De exploitatiekosten hebben betrekking op de kosten van opslagfaciliteiten, kantoorkosten en
bankkosten
3. Humanitaire interventie
Tijdens het uitbraak van de Ebola verloren we vijf van onze leraren, een groot aantal studenten en
ouders van onze studenten. Ook werden veel gezinnen van onze studenten die verdacht werden van
het Ebola-virus in quarantaine geplaatst gedurende een periode van observatie. Tijdens deze
moeilijke tijd van Ebola werden familieleden hulp verleend.
4. Sensibilisatie van de Gemeenschap
De Ebola-epidemie is een voorkombare ziekte als je weet hoe hem te vermijden. Om de kans van
onze leerkrachten te verhogen, worden onze studenten en hun ouders door Ebola verricht. Dit
gebeurde ook in sommige gebieden via telefoongesprekken om slachtoffers te verminderen.
5. Verbintenis door vrijwilligers
Veel activiteiten binnen WANDA FOUNDATION worden gratis uitgevoerd door vrijwilligers
wegens hun betrokkenheid bij Sierra Leone. Het aantal uren hier is schatting, maar naar onze
mening moet deze bijdrage deel uitmaken van het financieel memorandum
6. Bezittingen
Het bezit daalde met 5.223,27 euro. Dit komt doordat de inkomsten van het lopende jaar minder
waren dan de uitgaven. De reserves worden hierdoor verminderd.

Financieel jaarverslag 2016

Staat van inkomsten en uitgaven
Opmn.
Inkomsten
Eigen verwerving fondsen
Privé schenkingen
Fondsen geschonken door KIWANIS
Project giften
Rente inkomsten
Giften overheid
Uitgaven
Directe kosten
Materialen voor de beroepsopleiding, incl.
transport
Administratie kosten
Communicatie kosten
Humanitaire kosten
Voorlichting
Kosten meetings
Office printer
Hur kantoorruimte
Basisschool project
Reiskosten

2015
EURO

7,883.24

811.00
500.00
3,500.00

1,000.00
98.54
250.00
9,231.78

4,811.00

1

2,000.00

1,500.00

2
3

1,700.00
3,000.00
300.00

1,000.00
3,000.00
500.00
3,300.00
748.27

Verlies
Niet financiële bijdragen
Uren gemaakt door vrijwilligers

2016
EURO

4

300.00
250.00
1,000.00
2,150.00
350.00
11,050.00
(1,818.22)

10,048.27
(5,237.27)

4,368 (PA)

4,368(PA)

Staat van bezittingen en schulden
Bezittingen
Banktegoeden:
Rekening courant
Spaar rekening

Opmn.

2016
EURO

2015
EURO

340.14
329.65
669.79

379.58
2,108.43
2,488.01

Reserves aan het begin van de periode
Verlies
Reserves aan het eind van de periode

5

2,488.01
( 1,818.22)
669.79

7,725.28
(5,237.27)
2,488.01

Opmerkingen bij het financieel verslag:
1. Directe kosten
Deze kosten vertegenwoordigen beurzen die aan studenten worden toegekend tijdens de
academiejaar en dit heeft de levens van deze weeskinderen en kwetsbare kinderen verbeterd.
2. Beroepsmaterialen en transport
De beroepsmaterialen en transport voor het beroepsproject.
3. Stichting Administratiekosten
De administratiekosten van de basis hebben betrekking op uitgaven voor opslagfaciliteiten,
kantoorkosten en bankkosten
4. Verbintenis door vrijwilligers
Veel activiteiten binnen WANDA FOUNDATION worden gratis uitgevoerd door vrijwilligers
wegens hun betrokkenheid bij Sierra Leone. Het aantal uren hier is schatting, maar naar onze
mening moet deze bijdrage deel uitmaken van het financieel memorandum
5. Bezittingen.
Het fonds daalde met 1.818,22 Euro. Dit komt doordat de inkomsten van het lopende jaar minder
waren dan de uitgaven. De reserves worden hierdoor verminderd

