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BESTUURSVERSLAG 2017
VAN HET BESTUUR
Soms, heel soms vragen wij ons als bestuur van de stichting HWG wel eens af: 'Komt er dan nooit een
eind aan de ellende waar de mensen in Congo mee te maken krijgen'?
President Kabila heeft alle kenmerken van een dictator. Hij voert een repressief beleid en weigert
verkiezingen uit te schrijven, bang voor wat er gebeurt wanneer hij de macht moet afstaan.
Gezagsdragers en militairen zijn evenmin te vertrouwen. Ze zijn -veelal door eigen armoede
gedreven- corrupt en persen de gewone bevolking af. Terwijl nagenoeg iedereen ervan uitging dat de
verschrikkelijke ziekte Ebola was bedwongen is deze moderne pest weer in Congo opgedoken.
De onderlinge spanningen en de daaruit voortvloeiende gewelddadigheden zijn er nog steeds. Wie
deze droevig stemmende opsomming rationeel bekijkt zal zeggen: 'Heeft het wel nut om daar te
zijn'?
Een terechte vraag, ware het niet dat hulp verlenen aan mensen die het vele malen slechter hebben
dan wij, niet puur rationeel kan worden benaderd. Natuurlijk letten wij samen met onze zusters
zorgvuldig op de centen, maar medemenselijkheid is niet alleen gebaseerd op geld. Vrienden in nood
en dat zijn onze mensen in Congo in al die jaren wel geworden, laat je niet in de steek. Onze zusters
doen dat ook niet. Ze zetten zich onvoorwaardelijk in.
Een bewijs daarvan vind je terug in de Congobabbel die zuster Lieve Van Wijmeersch ons onlangs
deed toekomen. Ze schrijft dat ze wekenlang in een 'neerwaartse' stemming heeft verkeerd om er
vervolgens strijdlustig aan toe voegen: Maar ik laat het mijn doen en laten niet domineren .
Integendeel ! Ik draai weer op volle toeren, vooral omdat ik zo sterk word geconfronteerd met
ondervoede kinderen. Zij illustreert dat met een ontroerende tekst. 'De honderden kinderogen, ze
doorboren mijn lijf en hart. Ze staren mij vragend aan.
Honger: waarom ik? Geen bed, geen kleedjes: waarom wij?
Voldoende eten: wanneer? Terug naar huis: wanneer?
Ons mama huilt: waarom?
Elk kind heeft recht op leven, op een waardig bestaan. Alle kinderen moeten krijgen waar ze recht op
hebben.'

De vraag of het zin heeft om de mensen in Congo te blijven helpen lijkt me hiermee wel beantwoord.
En niet alleen uit mededogen. Samen met de zusters en met steun van onze donateurs zijn we bezig
met zinvolle projecten. Met intensieve landbouw en veeteelt die op den duur voor voldoende
voedselvoorziening moeten zorgen.

Het bestuur van HWG gelooft er in. Wij hopen van harte dat u ons blijft steunen.

Namens het bestuur
Harry Vermeulen | Voorzitter stichting HWG-Afrika
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Zuster Lieve en Pater Edouard Lietart
Zuster Lieve an Wijmeersch en Pater Liétaert zijn onze belangrijkste contactpersonen in Congo.
Zuster Lieve heeft ons met haar Congo babbels op regelmatige basis op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen in Congo.
Pater Liétaert is de econoom die ons, tijdens zijn bezoek op 30 juni 2017, heeft bijgepraat over de
financiële stand van zaken en de projecten als het koeien project'.

ALGEMEEN
Stichting Hulp voor Wezen en Gebrekkigen in Afrika (Stichting HWG-Afrika) is geregistreerd in het
Stichtingenregister, gehouden bij de Kamer van Koophandel voor West Brabant/Zeeland te Breda,
onder nummer 41102222. Stichting HWG-Afrika geldt voor de fiscus als een erkend goeds doel: voor
alle giften en legaten zijn wij geen belasting verschuldigd. En voor u is een gift aftrekbaar. De
Stichting is opgenomen op de ANBI-lijst onder de naam 'Stichting voor Wezen en Gebrekkigen in
Afrika', onder nummer 0090. 67. 462.

DOELSTELLING
De Stichting stelt zich ten doel het innen van gelden voor de financiering van projecten die door de
Soeurs de Sint Vincent de Paul in Kananga worden voorgedragen.
Onder deze projecten worden tevens verstaan projecten in het kader van de materiële hulpverlening
en projecten op gebied van het pastorale werk. Naast de directe hulpverlening in de vorm van
materiële en in materiële hulp, kunnen ook projecten worden gehonoreerd die de bewustwording
bevorderen van het belang van ontwikkelingslanden in het algemeen en van onze Stichting in het
bijzonder.
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GEHONOREERDE VERZOEKEN IN 2017
1 Voeding en kleding Zusters

€ 75.543

2 Onderhoud kinderen

€ 117.840

3 Eten medicijnen, kleding ouderen en armen

€ 44.465

4 Vorming

€ 18.856

5 Medische zorg

€ 16.360

6 Loon landarbeiders

€ 16.098

7 Reparaties en onderhoud huizen zusters

€ 6.329

8 Reizen voor retraites, voor overleg en aankoop van medicijnen en zorg

€ 18.173

9 Wagens en brandstof

€ 22.469

10 Zelfredzaamheidprojecten

€ 40.574

€ 376.707
Stichting HWG-Afrika heeft in bovenstaande bijgedragen:

€ 106.350

Daarnaast is er bijgedragen in het opbou\A project van Dimbelenge:

€ 14.000

Aan het weeshuis van Katende is extra hulp gegeven:

€ 12.200

Totaal bijgedragen aan het werk van de zusters in Congo:

€ 132.550

BESTUUR
Het bestuur heeft in 2017 drie keer vergaderd. Meerdere keren is er telefonisch overleg geweest.

Naam en functie
Harry Vermeulen | Voorzitter
Riet Stout - van de Made | Secretaris
Maria Rops - Voermans | Penningmeester
Aad van der Graaf | Bestuurslid
Linda Matthijssen-van Rooijen | Bestuurslid toegetreden per 21 april 2017
Toon Goos | Bestuurslid toegetreden per 22 september 2017
Babette Rops-Bakkers | adviseur van de Stichting

BESTEDINGSVERSLAG
Onderstaande bestedingsverslag is de vertaling afkomstig uit het financieel jaarrapport van de
Congrégation des Soeurs de St Vincent de Paul, congregatie van zusters van St Vincent de Paul.

Voeding en kleding Zusters
In de com uniteiten waar de 90 zusters wonen (in Kananga, Katende, Mbuyi Mayi,
Kakenge, Lukongo, Lusambo, Mukamba, Tshikappa, Kinshasa, Lubunga, Mashala en
Muetshi) zorgen de zusters allemaal voor een aantal weeskinderen die bij hen in
huis wonen en voor de armste mensen in hun omgeving. De zusters doen hun werk

onder verschrikkelijk moeilijke omstandigheden. Soms vluchten alle bewoners uit

Jaarverslag | Stichting Hulp voor Wezen en Gebrekkigen in Afrika UIvenhout

5

hun dorp het oerwoud in omdat er aanvallen zijn door rebellen of militairen en dan
blijven zij helemaal alleen achter met de weeskinderen die zij onder hun hoede
hebben. Dan kunnen zij niet anders dan ook het bos in gaan met hun kinderen en
dat is eigenlijk geen maand vol te houden, want de kleintjes begrijpen het niet en
het is heel moeilijk om voldoende eten te vinden. De communauteiten nemen ook
de kosten voor hun rekening van de retraites en religieuze vieringen.

€ 75.543

Onderhoud kinderen
In 2017 hadden wij de zorg voor extra veel weeskinderen, door het aanhoudend
geweld in de dorpen om ons heen waarbij vernielingen, vechtpartijen en moorden
aan de orde van de dag waren. Een kwart van de kinderen is ondergebracht bij
gezinnen, die steunen wij financieel en wij bezoeken hen regelmatig om te zien hoe
het met hen gaat. Dankzij de steun van onze donateurs hebben onze weeskinderen
een goed thuis en zij kunnen een goede opleiding volgen. Er is veel geld nodig voor
de dagelijkse hoeveelheid melk, maïs, maniok en andere voeding, kleding en
medische zorg. De scholen waren een extra groot probleem vanwege een
onvergetelijke rebellenopstand waarbij kinderen uit de scholen gejaagd werden. De
verloren dagen moesten in de maand juli worden ingehaald; gelukkig konden de
examens toen goed voorbereid worden en de uitslagen van onze kinderen waren
echt bevredigend. De kinderen hebben amper vier weken vakantie gehad. In die
korte tijd hebben onze zusters ijverig becijferd hoe ze met gekregen steun het
nodige schoolmateriaal en de kleren konden kopen voor ruim 200 weeskinderen.
Het zijn aandoenlijke momenten als we de vreugde en dankbaarheid zien wanneer
onze kinderen trots hun nieuwe uniform en alle schooltassen, schriften, boeken,
balpennen en kleurpotloden laten zien in een echte "show". Dit jaar hebben we in
het totaal zorg gehad voor 350 kinderen.

€ 117.840

Eten, medicijnen, kleding ouderen en armen
De ouderen in Congo kunnen dikwijls niet meer voor zichzelf zorgen omdat zij te
zwak zijn om een eigen kostgrondje te bewerken en te onderhouden, meestal
hebben ze dat niet eens. Zeker degenen die geen familie meer hebben staan er
dikwijls echt alleen voor en hebben het zwaar. Onze zusters komen regelmatig bij
hen langs en zorgen dan dat zij wat voorraad hebben en hun medicijnen krijgen. Er
wonen uitgesloten en oudere mensen (voornamelijk vrouwen) bij onze zusters en
daarnaast helpen we oudere mensen die in de dorpen wonen. Het gaat om veel
geld, want deze mensen zijn geen van allen in staat om zelf iets bij te dragen. In
totaal hebben wij er aan uitgegeven.

€ 44.465

Vorming
Zoals vorig jaar aangekondigd zijn er in 2017 weer nieuwe zusters een praktische
opleiding gaan volgen en daarmee zijn de kosten hoger dan vorig jaar. We zijn heel
streng bij het aannemen van nieuwe meisjes in de zusteropleiding en als zij eenmaal
aan hun stage toe zijn dan doen ze dat bij ons in de dorpen in het binnenland. Zo
doen ze ervaring op met de zorg voor wezen, ouden van dagen en zieken. Zij doen
hun werk met veel liefde en toewijding; wij zijn trots op hen!
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Medische zorg
De medische zorg heeft het afgelopen jaar minder gekost maar dat is eerder het
gevolg van de moeilijkheden om alle dorpen te kunnen bereiken dan dat het beter
gaat met de mensen. Wel is er wat extra lucht ontstaan door de overeenkomst met
EMI (Entraide Missionnaire Internationale), waarbij wij een beroep op hun financiële
ondersteuning kunnen doen als een van onze zusters een medische ingreep nodig
heeft. Voor aankoop van medicijnen (voor mensen die dat niet of niet geheel
kunnen betalen) en voor verdere medische zorg voor de zusters en de kinderen

hebben wij besteed;

€ 16.360

Loon landarbeiders
Onze grote kinderen en de zusters doen zelf veel werk op het land. Dat is goed voor
de toekomst van de kinderen, want zo zijn ze er al aan gewend dat zelf zaaien en
oogsten de eerste verdiensten zijn. Maar we kunnen niet zonder de mensen die
helpen op de velden met het zaaien, het onderhoud en de oogst; we doen ons best
het met zo weinig mogelijk werkers te doen en dat is dit jaar weer goed gelukt. Wel
is het loon gestegen naar het niveau dat in de streek gebruikelijk is en het vervoer
van de oogst is erg kostbaar:

€ 16.098

Reparaties en onderhoud huizen zusters
Wij hebben wat extra reparaties gehad voor de verschillende huizen; overal moet
altijd wel iets aan onderhoud gedaan worden die niet met de normale afschrijving
goed te maken is. Maar deze kostenpost kunnen we laag houden:

6.329

Reizen en aankoop an medicijnen en zorg
Naast de zorg voor de kinderen die bij ons wonen hebben wij ook ons werk in een
plaatselijk ziekenhuis of op een school. Wij nemen onder andere de reiskosten voor
onze rekening van onze zusters voor het volgen van retraites, bijeenkomsten,
bijscholingstudies en vormingsbijeenkomsten. Dat alles is mogelijk met uw hulp:

€ 18.173

Wagens en brandstof
Dikwijls moesten de kleinere vrachtwagens aan de kant blijven omdat de wegen
geheel onbegaanbaar waren (vernield) of omdat er te veel posten gepasseerd
moesten worden waar militairen of opstandelingen iedereen tegenhouden om er
geld mee los te krijgen. Voertuigen en brandstof blijven een groot probleem en
leggen een groot beslag op onze uitgaveposten. Alleen onze vrachtwagen TATA kan
precies in het eigen onderhoud voorzien door afschrijvingskosten, diesel en
onderhoud door te berekenen. Wij proberen zoveel mogelijk brandstof en
onderdelen bij de groothandel te betrekken en het onderhoud zoveel mogelijk in
eigen beheer uit te voeren.

€ 22.469

Zelfredzaamheid projecten
De zusters voorzien zoveel mogelijk binnen hun eigen communiteit in hun
onderhoud. Dat lukt steeds beter, maar soms zit het behoorlijk tegen. De
politieke situatie heeft aan het begin van het jaar de activiteiten in het
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binnenland verlamd; er is maar één weg om Mashala en Muetshi te bereiken, en
de situatie was te gevaarlijk en soms was de weg totaal onbegaanbaar. Daarom
hebben de activiteiten zoals aankoop en verkoop van maniok, Maïs, boontjes,
cement en olie maar heel weinig rendement opgeleverd. Ook de kleine
winkeltjes, de zogenaamde "kantines", konden niet genoeg aangevoerd krijgen
om er iets aan over te houden.

Het project van de visvijvers in Mont Ngafula gaat verder. Een hevig onweer is
over Kinshasa getrokken, de rivier die de vijvers voedt was buiten zijn oevers
getreden en heeft een hele vijver naar een andere meegetrokken. Een deel van
het werk moet dus opnieuw gedaan worden, maar ja, het weer is altijd onvoor¬
spelbaar en de mensen hier weten niet anders dan dat het zo is.

Er zijn goede resultaten geboekt, bijvoorbeeld in de veehouderij, al ging niet alles
daarbij vlekkeloos. Zo was er in Katende een infectieziekte die een flinke ravage
onder de varkens heeft gehouden. Maar Lukonga heeft 9 biggen vanuit Mashala
ontvangen, de vernieuwing van alle stallen daar is ondertussen voltooid. De
zusters en de mensen waar zij het werk samen mee doen leren steeds bij, ze

€40.574

worden ook ondersteund en zij zien hoe het steeds beter gaat.
Totale kosten

€ 376.707

Bijdrage Stichting HWG-Afrika
Een gedeelte van de kosten, circa € 73.000, is door de mensen, samen met de
zusters, zelf opgebracht en komt bijvoorbeeld uit opbrengst van de door ons
gesteunde zelfredzaamheidsprojecten. Een gedeelte door inkomens van de zusters,
door andere fondsen en door onze Stichting HWG-Afrika. De donateurs van onze
Stichting HWG-Afrika hebben in het bovenstaande bijgedragen:

€ 106.350

In de streek Dimbelenge wonen meer dan 400.000 mensen, waarvan de helft
jonger dan 18 jaar is. tot juli 2017 zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd en velen
zijn het bos in gevlucht. Ten minste 20 dorpen werden verbrand, talrijke andere zijn
geplunderd. De zusters willen de mensen helpen hun boeren bestaan weer op te
pakken, zodat zij in hun dorpen weer een sociale samenhang kunnen vinden. Eerst
worden zij in de gelegenheid gesteld om te herstellen wat vernield was, dan moet
hun overleven verzekerd worden door nu voedselhulp te geven en tenslotte krijgen
zij zaaigoed en gereedschap om hun oude werk weer op te pakken. Dit project was

€14.000

niet voorzien in de begroting maar het bereikt heel veel mensen en het stelt hen in
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staa om zelf hun dorpen weer leefbaar te maken en samen hun leven opnieuw op
te bouwen. De eerste rapportage geeft al een heel positief uitzicht op het
uiteindelijke resultaat.
Aan het weeshuis van Katende was veel vernield en wij hebben besloten om buiten
de begroting om de zusters extra hulp hiervoor te geven zodat zij daar weer veilig
voor hun weeskinderen kunnen zorgen. Zij waren er erg gelukkig mee en zijn direct
aan de slag gegaan. Deze extra bijdrage was:

€12.200

Dankzij onze trouwe donateurs heeft de stichting HWG-Afrika in 2017 een
belangrijk deel kunnen bijdragen, ter grootte van:
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Het financieel jaarrapport van de congregatie van zusters van St Vincent de Paul wordt afgesloten
met een dankwoord aan de Stichting HWG-Afrika en de constatering dat zonder hen de Zusters
van St. Vincentius de Paul hun werken niet kunnen realiseren. Onderstaand de ondertekening van
het jaarrapport van de zusters.

Ma s cette constatation manifeste combien Ie chemin po r trou er sur place aide ue ces
Fondat ons ap ortent, estencore long. 1! n est pourtant pas impossible. D ailieurs c estle butque
nous poursui ons ensemble. Arri er a ce que les communautés oü habit nt nos sceurs prennent

en char e tous les exclus de ta société ; or helins, eufs handicapés, indi ents, Bien sörs nous
comptons sur la ten resse de notre ère du Gel pour qu' Ii ouvre nos ccsurs a ce grand dessein.

Nous lui demandons de nous en oyer son Esprit. Ce!ui-ci nous éclairera et surtout nous fortifiera
pour que nous poursui ions notre elfortsans désemparer. Qu 11 nous donne Hmagination pour
créer des chemins neufs et surtout qu 11 suscite des vocations autour de nous pour réaliser
ensemble cette oeuvre de iséricorde.

Ensemble nous sommes attelés a la même tache : donner u bonheur a ceux qui sont
abandonnéS La bénédiction du Père Céleste ne nous anquera et retombera sur vous et sur vos
fa ilies. Encore merci pour votre générosité et votre amitié.

r/
Sceur Lieve Vanwijmeersch
Commissaire pontificale

föuar Liétaert
Conse ller pour les af aires économiques

Stichting Hulp voor Wezen en Gebrekkigen in Afrika, UIvenhout

M. Rops-Voermans,

Penningmeester Stichting HWG-Afrika

Aldus opgemaakt te UIvenhout op
Namens het bestuur,

Harry Vermeulen,
Voorzitter
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BALANS PER
2017 2016
€
€

ACTIEF
Vlottende activa

VORDERINGEN
94.850

Nog te ontvangen legaten

299 1.281

Rente

95.149 1.281

LIQUIDE MIDDELEN
ING-bank zakelijk
ING-Vermogens spaarrekening

(1)
18.162 9.691
210.352 283.571
228.514 293.262

TOTAAL

323.663 294.543

28 juni 2018

31 DECEMBER
(na resultaatbestemm ng)

EIGEN VERMOGEN

2016
€

2017
€

PASSIEF
(2)

285.348

318.111

Reserves

KORTLOPENDE SCHULDEN
EN OVERLO ENDE PASSIVA
Crediteuren
Nog te betalen kosten
Accountantskosten
Bank- en girokosten

-

2.248

3.018
2.500

4.031
2.497

34

419
5.552 9.195

TOTAAL

323.663

294.543

28 juni 2018

stichting Hulp voor Wezen en
Gebrekkigen in Afrika,
Ulvenhout

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Werkelijk Be roting Werkelijk

2017 2017 2016
€
€
€
BATEN
BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING

(3)

Giften, schenkingen en nalatenschappen
Renteopbrengsten

181.861

299

95.000
2.500

102.905
1.281

SOM DER BATEN

182.160

97.500

104.186

132.550

125.000

145.000

72,8%

128,2%

139,2%

16.847

18.500

19.466

9,2%

19,0%

18,7%

149.397

143.500

164.466

32.763

-46.000

-60.280

LASTEN
BESTEED AAN DOELSTELLING

(4)

In procenten van de som der lasten

WERVING BATEN
Kosten eigen fondsenwerving

(5)

In procenten van de baten uit eigen fondsenwerving

SO DER LASTEN
RESULTAAT
BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 2017

TOEVOEGING/ONTTREKKING RESERVES 32.763
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stichting Hulp voor Wezen en

Gebrekkigen in Afrika
UIvenhout

TOELICHTING ALGEMEEN
ACTIVITEITEN
De stichting heeft ten doel het innen van gelden voor instellingen die zich bezig houden met het
onderdak verlenen aan, de opvoeding en/of de verzorging van wezen en/of geestelijk gehandicapten
en andere noodlijdenden in Afrika.

JAARVERSLAGLEGGING
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur van de stichting heeft
besloten de inrichting van de jaarrekening zoveel mogelijk aan te passen aan de
inrichtingsvoorschriften van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

GRONDSLAGE VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
ALGEMEEN
De in de balans opgenomen posten zijn gewaardeerd tegen nominale waarden, voor zover niet
anders vermeld.

VORDERINGEN
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde minus een eventuele voorziening voor
oninbaarheid.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
RESULTAAT
Ontvangsten worden verantwoord in de periode waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Uitgaven zijn in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben.

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING
De baten uit giften, schenkingen en nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld zonder dat de door de stichting gemaakt kosten in
mindering zijn gebracht.
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Gebrekkigen in Afrika
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TOELICHTING
BALANS

1. LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen staan direct ter beschikking van de instelling.

2. EIGEN VERMOGEN
Het eigen vermogen kan bestaan uit reserves en fondsen. Alle door de Stichting ingezamelde gelden
zijn bestemd voor Kasayi/Congo. Aangezien het bestuur in principe de bestemming kan bepalen van
de te besteden gelden binnen het door de gevers aangegeven doel is het saldo van de nog te besteden
gelden gerubriceerd onder de reserves.

RESERVES
Het verloop is als volgt:

2017 2016
€ €
Saldo per 1 januari
Bij/af: Bestemming van het resultaat

285.348
32.763

345.628

Saldo per 31 december

318.111

285.348

-60.280

Het saldo van de reserve is conform de doelstelling bestemd voor het geven van zorg aan wezen,
uitgestotenen, bejaarden enz. in de Kasayi. Van het saldo is binnen het kader van de doelstelling een
deel bestemd voor toekomstige wervingskosten.
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TOELICHTING
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Werkelijk
2017
€

Begroting

2017
€

Werkelijk
2016
€

3. BATEN EIGEN FONDSENWERVING
Giften en schenkingen
Nalatenschappen
Renteopbrengsten spaar- en depositorekeningen

299

80.000
15.000
2.500

74.995
27.909
1.281

182.160

97.500

104.186

70.012
111.849

De baten uit giften en schenkingen zijn afgenomen ten opzichte van voorgaand jaar.
De baten uit nalatenschappen zijn toegenomen ten opzichte van voorgaand jaar.
Over 2016 en 2017 is geen sprake van baten uit acties van derden, subsidies van overheden, of
overige baten.

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2017
€

2017
€

2016
€

4. BESTEED AAN DOELSTELLING
Verstrekte subsidies

132.550

125.000

145.000

132.550

125.000

145.000

5. KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING

PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE
Porti/ administratie
Algemene kosten
Bankkosten incl. ola s

13.053
3.267

527

15.436
2.874
1.156

16.847 18.500 19.466
De porti en administratiekosten (waaronder drukwerk e.d.) zijn in verhouding tot 2016 afgenomen.
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TOELICHTING
Werkelijk

Werkelijk

2017
€

2016
€

ALGEMENE KOSTEN
Accountantskosten
Overige algemene kosten

3.267

2.806

-

68

3.267

2.874

Lasten voor beheer en bestuur zijn voor Stichting Hulp voor Wezen en Gebrekkigen in Afrika niet van
toepassing, aangezien ter zake geen kosten worden gemaakt. Het beheer en bestuur wordt op
vrijwillige basis gevoerd.

Model C: Toelichting l s enverdeling (in euro s)
Beheer en
B stemming

Lasten
Subsidies en bijdrag n
Afdrachten

Doelstellin
Hul voor

Wer/m b en
gen

Wezen en

fon sen¬

Beleg¬

Gebrekkigen

werv n

gin en

13Z550

ad ini¬

Totaal

Begroot

Totaal

stratie

2017

2017

2018

13Z550

125.ÖÖÖ

-

-

-

Aankopen en i-eniveniingen

-

-

-

-

-

-

-

Uit esteed wer
Publiciteit en co unicatie

-

-

~

-

-

-

-

-

13.053

13.053

14.250

145.000

15.436

-

-

Personeelskosten
Huis .'Bstings osten
Kantoor- en alge ene kosten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.7S4

3. S4

Aföchrijfving en rente

-

-

-

-

-

-

3.794

Totaal

13 550

13.053

149 97

.250
-

4030
-

143300
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MAZARS

CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Hulp voor Wezen en Gebrekkigen in Afrika te UIvenhout

VERKLARING OVER DE IN HET FINANCIEEL JAARVERSLAG OPGENOMEN
JAARREKENING 2017
ONS OORDEEL
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Hulp voor Wezen en Gebrekkigen in Afrika te
UIvenhout gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Hulp voor Wezen
en Gebrekkigen in Afrika per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende
instellingen.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Hulp voor Wezen en Gebrekkigen in Afrika zoals vereist
in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags-en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekeningen en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:
het bestuurs vers lag 2017;
andere informatie.
Accountants • Belastingadviseurs ¦ Manageme t Consultants
Drui enstraat i - 4816 KB Breda
Tel: 088 27 72 loo - Fax: 076 57 12 123 - breda@mazars.nl
Mazars N.V.
Statutair gevestigd te Rott rdam (KvK Rotterdam nr. 2 389296).
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen .

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT
DE JAARREKENING
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR VOOR DE JAARREKENING
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende
instellingen . In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat
is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te

liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten
in de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de vennootschap

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.

MAZARS

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit;
het identificeren en inschatten van de risico s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
¦ het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de stichting:
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
¦ het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet
langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

MAZARS

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle
relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en
over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
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