
Financieel jaarverslag Stichting Kebebush 2014  

 

Stichting Kebebush is opgericht in 2012  . 

Het doel van de stichting is het oprichten van een kindertehuis in Addis Abeba, Ethiopië. 

 

Wij willen door middel van scholing en dagelijkse verzorging van kinderen zorgen dat zij een betere toekomst 

krijgen. Het is algemeen bekend dat de basis van een betere toekomst scholing is. Want zonder scholing is de 

kans om in de armoede te belanden erg groot. Hiermee neemt ook de levensverwachting af. Wij willen daarom 

onze kinderen (en uiteindelijk hun kinderen) helpen aan een betere toekomst. 

De financiële middelen die hiervoor nodig zijn krijgen wij door middel van donaties van een vaste groep 

donateurs. 

Daarnaast ontvangen wij ook diverse donaties via fondsenwerving en incidentele donaties van particulieren en 

bedrijven die onze stichting een warm hart toedragen. 

Ook organiseren wij zelf acties om extra geld binnen te krijgen. Denk hierbij aan verkoop van spullen op 

rommelmarkten, verkoop van onze eigen “Kebebush-wijn” en sponsorlopen. 

 

 

Dit jaarverslag bevat de financiële gegevens over het jaar 2014. 

 

Inkomsten 

2014 was voor ons een goed jaar. 

We zijn blij met als onze vaste donateurs.  

De donaties van deze groep mensen heeft een totaalbedrag van € 7.020,00 opgeleverd. 

 

Er zijn 3 nieuwe kinderen in ons huis komen wonen die gelukkig hun draai goed hebben gevonden. Alle 

kinderen (behalve  

de kleine Kedushe) doen het goed op school en de samenwerking met Sosina verloopt zeer voorspoedig. 

 

Daarnaast hebben wij ( met de hulp van veel enthousiaste mensen) de volgende activiteiten georganiseerd: 

Maart 2014 Paasstukjes maken 

Mei 2014  Bevrijdingspop 

Juni 2014 Zaalvoetbaltoernooi 

Oktober 2014 Vriendenloop 

November 2014 Benefietconcert 

December 2014 Kersstukjes maken 

 

Ook hebben wij van diverse mensen en fondsen verschillende bijdragen ontvangen. 

 

In totaal hebben deze activiteiten en spontane bijdragen een bedrag van € 21.170,75 opgeleverd. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Uitgaven 

 

Salarissen 

De salariskosten bestaan uit de maandelijkse salarisvergoedingen die wij betalen aan Sosina Hailu en de door 

haar ingehuurde hulp in de huishouding/verzorging van de kinderen. 

 

De kosten voor de vliegtickets zijn door de stichting betaald. Anita en John Pijpers hebben hiervoor eenzelfde 

berdrag vrijwillig gedoneerd aan de stichting. 

 

 

De in de winst- en verliesrekening genoemde kosten zijn de kosten voor:Drukwerk, banners, huren stands 

rommelmarkt, bloemen voetbaltoernooi. 

 

 

 

 

 

  

  



 

Winst- & Verliesrekening    

      

Uitgaven   Inkomsten   

Rekening Beschrijving Saldo Rekening Beschrijving Saldo 

   4000 eenmalige donatie € 3.869,82  

3100 Salarissen -€ 6.075,00  4100 vaste donaties € 7.020,00  

   4200 giften/rommelmarkt/sponsorkliks € 17.300,75  

   4300 rente spaarrekening € 0,00  

       

       

3200 Huur -€ 4.600,00      

       

       

3230 tickets -€ 2.367,57      

3240 Kosten -€ 1.375,25      

3310 Bankkosten -€ 410,34      

       

 
Totaal 
uitgaven -€ 14.828,16    Totaal inkomsten € 28.190,57  

 Voorraad € 0,00      

 

Winst/verlies 
van W&V 
Rekening € 13.362,41      

 

  

Balans  2014       

        

Activa    Passiva    

Rekening Beschrijving Opening Saldo Rekening Beschrijving Opening Saldo 

         

1020 Bankrekening € 0,00  € 1.967,14       

         

1040 Spaarrekening € 0,00  € 21.360,04       

1100 Debiteuren € 0,00   2120 Beginkapitaal € 0,00  -€ 9.964,77  

1360 Onroerend goed € 0,00  € 0,00       

         

         

 Verlies  € 0,00    Winst  -€ 13.362,41  

          

 Totaal activa  € 23.327,18    Totaal passiva  -€ 23.327,18  

 
Balans (moet 0 
zijn!!) € 0,00        

         

 

 

 


