
Financieel jaarverslag Stichting Kebebush 2015  

 

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. Dit jaar hebben wij extra geld mogen ontvangen via 52 

druppels challenge van Tessa Olde Riekerink en ook heeft een gulle jarige in verband met zijn 60e verjaardag 

zijn gasten gevraagd onze stichting te steunen. De scholing voor drie van de kinderen wordt gesponsord door 

2helpchildren. Mooie initiatieven die wij zeer warm verwelkomen. 

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” , een bingomiddag en de verkoop van kerstkaarten. 

  
 

Dit jaarverslag bevat de financiële gegevens over het jaar 2015. 

 

 

Inkomsten, 

Ook dit jaar mochten wij weer rekenen op onze vaste groep donateurs. Er zijn zelfs donateurs bijgekomen.  

donaties van deze groep mensen heeft een totaalbedrag van € 7.458,50 opgeleverd. Een stijging van € 438,50 

ten opzichte van vorig jaar. 



 

Er zijn dit jaar weer diverse activiteiten georganiseerd. Door onszelf maar ook door mensen die onze stichting 

graag willen steunen. 

 

Deze activiteiten hebben een bedrag van € 3.156,32 opgeleverd. Daarnaast hebben wij ook eenmalige donaties 

van diverse mensen en instanties ontvangen. Deze donaties hebben € 5.713,30 opgebracht. 

In totaal voor € 8.869,62 aan extra inkomsten.  Een fantastisch resultaat waar wij als stichting heel blij mee zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winst- & Verliesrekening     

      

Uitgaven   Inkomsten   

Rekening Beschrijving Saldo Rekening Beschrijving Saldo 

   4000 eenmalige donatie € 5.713,30  

   4100 vaste donaties € 7.458,50  

   4200 giften/rommelmarkt € 3.156,32  

3120 

Onkostenvergoeding Sosina 
Hailu (gas,water,licht,voeding, 
Schoolkosten, medische zorg) -€ 9.625,00      

       

       

3200 *Huur -€ 10.692,77      

       

       

3230 **Tickets Ethiopië  -€ 1.694,80      

3240 Kosten -€ 605,06      

       

       

       

       

       

       

3310 Bankkosten -€ 399,80      

       

       

       

       

       



Uitgaven 

 

Onkostenvergoeding 

De onkostenvergoeding bestaat uit de maandelijkse kosten t.b.v. gas,water,licht, voeding,kleding,schoolkosten 

e.d. die wij betalen aan Sosina Hailu en de door haar ingehuurde hulp in de huishouding voor de verzorging van 

de kinderen. 

 

*De kosten voor huur zijn dit jaar fors hoger dan vorig jaar. Dit komt doordat wij dit jaar voor 2 jaar  de huur 

vooruit hebben betaald. 

 

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

bedrag vrijwillig gedoneerd aan de stichting. 

 

 

De koers van de Bir is afgelopen jaar gestegen. Dit heeft helaas een kostenverhoging veroorzaakt. 

 

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

rommelmarkt, bedankjes bingo. 

 

       

       

 Totaal uitgaven -€ 23.017,43    Totaal inkomsten € 16.328,12  

       

 
Winst/verlies van W&V 
Rekening -€ 6.689,31      


