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Financieel jaarverslag 2014
transacties betreffende het clean cooking project zijn niet vermeld

17-jan. 2015 Jaarrekening
jaarrek.      cashflow

Baten
Contractuele donaties 17.500,00 17.500,00
Incidentele donaties 4.884,00 4.884,00
Rente 70,43 70,43
Geoormerkte donaties

donaties tbv personele project kosten 6.668,46 6.668,46
 Totaal inkomsten 29.122,89 29.122,89

Lasten (zie toelichting)
Besteed aan doelstellingen 1
Health Centers

A. Medische app. en medicijnen 704,32 704,32
B. Opleiding en training 0,00 0,00
C. Bouwkundige voorz. 22.563,69 22.563,69
D. Niet bouwkundige voorz. 861,06 861,06
Aanschaf kookkachels  88,00 88,00
Totaal 24.217,07 24.217,07

Besteed aan doelstellingen 2
St Gabriel's Hospital

A. Medische app. en medicijnen 3.765,45 3.765,45
B. Opleiding en training 785,80 785,80
C. Bouwkundige voorz. 612,88 612,88
D. Niet bouwkundige voorz. 2.675,93 2.675,93
Totaal 7.840,06 7.840,06

Personele projectkosten
vliegreizen 6.704,82 6.704,82

Werving fondsen
Kosten eigen fondswerving 180,64 180,64

Beheer en administratie kosten
      bankkosten 189,72 189,72
      andere kosten 323,47 323,47

513,19 513,19

Totaal Lasten 39.455,78 39.455,78
Totaal Baten 29.122,89 29.122,89
Resultaat -10.332,89 -10.332,89

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve alg -10.332,89
Totaal -10.332,89

totaal cleancooking St Gabriels
vlottende middelen 1 jan 12.686,72 300,00 12.386,72
vlottende middelen 31 dec 13.711,73 11.657,90 2.053,83
afname 10.332,89
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2014
Besteed aan doelstelling 1 (toelichting op de jaarrekening)

A B C D totaal
St Gabriels 3.765,45 785,80 612,88 2.675,93 7.840,06
Thavite 507,37 18.000,00 18.507,37
Ludzi 196,95 744,99 941,94
Chitala 3.500,00 3.500,00
Nambumba 204,07 204,07
Health Centers Alg 1.063,69 1.063,69

4.469,77 785,80 23.176,57 3.624,99 32.057,13

A. Medische app. en medicijnen
B. Opleiding en training
C. Bouwkundige voorzieningen
D. Niet bouwkundige voorzieningen
alg: Gezondheidszorg algemeen

M. de Pooter (penningmeester)

J. S .B van Wijk (voorzitter)

d.d. maart 11, 2015
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17-1-2015
Balans per 31 december 2014 

Resultaat 2014 -10.332,89
Liquide middelen 2.053,83 toevoegen  reserves -10.332,89

lopende rek 2.671,08
spaar rek 10.305,46 Gereserveerde bedragen 1 jan 2014
kas Malawi 1 735,19 Continuiteitsreserve 3.500,00
kas Malawi 2 Algemene reserve 8.886,72

correctie clean cooking -11.657,90

a. continuiteitsreserve 3.500,00
b. algemene reserve -1.446,17

2.053,83 2.053,83

5-2-2014
Balans per 31 december 2013 

Resultaat 2013 3,93
Liquide middelen 12.686,72 toevoegen  reserves 3,93

lopende rek 928,04 A. Patient Supp. Fund
spaar rek 9.235,03 uitgaven -2.042,00
kas Malawi 1 2.523,65
kas Malawi 2 B. Staff support fund

uitgaven -4.597,05
a. continuiteitsreserve 3.500,00

schulden 300,00
c. algemene reserve 8.886,72

Gereserveerde bedragen 1 jan 2013
A. Patient Support Fund 2.042,00
B. Staff Support Fund 4.597,05
Continuiteitsreserve 3.500,00
Algemene reserve 8.882,79

12.686,72 12.686,72

M. de Pooter (penningmeester)

J. S .B van Wijk (voorzitter)

d.d. maart 11, 2015
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A. Toelichting op de jaarrekening 2014 
 
1. Baten 

 
1.1 Algemene donaties 
 

Naast het vijfjarige contract (looptijd 2012-2017) ten bedrage van €10.000 heeft onze 
vaste donor Dr. Jacob van Wijk in 2013 een additionele toezegging van €7.500 gedaan 
(looptijd 2013-2018). Dit brengt het totaal aan structurele donaties op €17.500. Het 
bedrag aan incidentele donaties was ca. €1.000 hoger dan in 2013. Dus de neerwaartse 
trend die we in 2013 constateerden is duidelijk omgebogen. Mede namens de mensen 
in Malawi wil het bestuur alle goede gevers dankzeggen voor hun zeer gewaardeerde 
bijdragen. In dit verslag willen wij u op de hoogte brengen van hetgene wat we met 
beperkte middelen tot stand hebben weten te brengen. 

 
Sinds 1 januari 2014 hoeven periodieke donaties niet meer vastgelegd bij de notaris. 
Dus indien men gebruik wil maken van de volledige belastingaftrek is een 
onderhandse overeenkomst voldoende. 

 
1.2. Donaties betreffende personele project kosten 
 

Hieronder vallen donaties ter compensatie van de gedeclareerde reis- en verblijfkosten. 
Tevens worden in deze post de gedeclareerde vergaderkosten gecompenseerd. 

 
2 Lasten ten behoeve van de doelstellingen 
 

2.1. St. Gabriel’s Hospital 
 

a. Medische apparatuur en medicijnen 
Naast een groot aantal kleinere uitgaven hebben wij de medische staf kunnen helpen 
met de aanschaf van o.a. het volgende:  
-Onderzoekslamp, digitale babyweegschaal,  digitale en analoge bloeddrukmeters,  
stethoscoop en glucosestrips. 
-Walkie-talkies t.b.v. de communicatie tijdens nachtdiensten. 
- Mersilene tapes voor de Shirodkar methode; duur maar soms noodzakelijk om een 
zwangerschap in stand te houden. 
- Hebi couveuse, handzaam en veilig, speciaal ontworpen voor ziekenhuizen in Afrika.  
-Tevens zijn er uitgaven gepleegd t.b.v. de verwarming van de zgn. prematuren kamer. 
Vooral tijdens de Malawische winter kan het ’s nachts flink afkoelen en deze kamer 
dient op 28°C gehouden te worden.  

 
b. Opleiding en training 

Diverse naslagwerken zijn aangeschaft t.b.v. medische staf. 
 

c. Bouwkundig  
Diverse uitgaven waaronder gereedschap voor de technische dienst van het ziekenhuis. 
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d. Ter ondersteuning van de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis is ca. €2600 

uitgegeven.  
Vermeldingswaard zijn o.a. de volgende uitgaven: 
1. Alle stafleden,- medisch, verpleegkundig, laboratorium en Roentgen afdeling,-  

dienen tijdens hun werk een voor de patiënt zichtbaar naamplaatje te dragen. In 
overleg met de ziekenhuis staf heeft onze Stichting besloten om geld en vooral tijd 
beschikbaar te stellen teneinde alle gezondheidswerkers in het St. Gabriels 
Hospital van een naamplaatje te voorzien. Ze worden inmiddels door de meeste 
stafleden met trots gedragen. 

2. Speelgoed en speeltoestellen voor de AIDS-kinderen die 2 keer per maand op 
controle komen. 

 
2.2 Health Centres en Community Hospitals (Lilongwe en Dedza dioceses)  

 
Thavite (Lilongwe Diocese)  

Vorig jaar hebben we de verloskamer uitgebreid. In plaats van 1 verlosbed is de ruimte 
nu geschikt om drie verlosbedden te plaatsen. Maar omdat men niet staat bleek te zijn 
zelf de extra verlosbedden te financieren heeft de stichting voor de 2 extra bedden 
gezorgd. Men kan nu weer jaren vooruit. 
 
Tevens hebben we een mooie, zeer ruime, stafwoning op het terrein van het health 
centrum door onze aannemer laten bouwen. Voor ons jaarlijks budget bleek een huis 
van deze grootte niet haalbaal te zijn en dus konden we dit alleen maar bekostigen met 
de financiële bijstand van enkele bestuursleden (waarvoor onze hartelijke dank). In het 
vervolg zullen we dit soort grote stafwoningen niet meer kunnen aanbieden. Wij 
hebben besloten dat een stafwoning maximaal €18000 mag kosten.  
 

Chitala (Lilongwe Diocese) 
Inmiddels is onze aannemer, Emmanuel,  met in acht neming van het voorgaande 
begonnen aan de bouw van een kleinere stafwoning in Chitala. 

 
Ludzi (Lilongwe Diocese) 

Een grote koelkast op de verloskamer werkte al jaren niet meer; die is nu door ons 
vervangen door een klein, handzaam model. Om de koelkast optimaal te laten 
functioneren bleek er tevens een nieuwe accu nodig te zijn.  
Probleemloze onderlinge communicatie tijdens nachtdiensten kan van levensbelang 
zijn. En dus hebben we de medische staf voorzien van enkele walkie-talkies, 

 
Nambuma (Lilongwe Diocese) 

Ook hier moest een accu vervangen worden. T.b.v. de keuken in het hostel hebben we 
een woodstove met een eenvoudige ketting aan de muur bevestigd. Tevens bleek de 
kookkachel t.b.v. de sterilisatie van medische instrumenten niet goed te zijn 
behandeld. Na bijna 3 jaar intensief gebruik was het voorfront vrijwel volledig 
weggebrand en dus hebben we hen voorzien van een nieuwe kookkachel en nog 
duidelijkere instructies. 
Vermeldenswaard is tevens het herstellen van het solarpomp water systeem en het 
repareren van een lek in een van de 2 grote tanks.  
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2.3 Stimuleren van het gebruik van rookarme kookmethodes. 
 

Gebruik van kookkachels in “guardian kitchens” 
Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om koken op open vuur in deze zgn. patiënten 
keukens waar mogelijk te beperken. Maar om te voorkomen dat deze zeer gewilde 
“Mbaula’s” verdwijnen zijn er als proef in de nieuwe keuken op het terrein van het 
Ludzi Community Hospital een 15-tal ingemetseld. Omdat tijdens gebruik bleek dat de 
kookkachels vanwege het inmetselen niet goed functioneerden zullen we in de 
toekomst trachten ze m.b.v. een ketting aan de muur vast te maken.  

 
3. Andere lasten 

 
De reis-, verblijf- en vergaderkosten worden volledig door de bestuursleden uit 
privémiddelen vergoed. Hetgeen overblijft aan beheers- en administratie kosten zijn de 
onvermijdelijke bankkosten en een paar kantoorbenodigdheden (minder dan 2% van 
de totale lasten). Hieruit blijkt dat onze slogan  “Kleinschalig, maar doelgericht en 
100% effectief” geen loze kreet is. 

 
4. Resultaatbestemming 

 
Vanwege de bouw van de stafwoning Thavite en de eerste aanbetaling voor de Chitala 
stofwoning is er ca. €10.000 meer uitgegeven dan ontvangen. Dus we beginnen 2015 
met een negatief saldo. Wij zullen dit jaar met een krappe begroting dienen te werken. 

 
B. Toelichting op de balans 
 

Liquide middelen: Teneinde uitgaven in Malawi te verrichten hebben 2 bestuursleden 
elk een kas onder hun beheer.  

 
Terneuzen, maart 11, 2015 
 
M. de Pooter (penningmeester)   
 
J. S .B van Wijk (voorzitter)   
   
 


