
Financieel jaarverslag Stichting Kebebush 2016  

 

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 dit jaar hebben wij extra geld mogen ontvangen via 

52 druppels chalange van Tessa Olde Riekerink. Naast het betalen van de schoolkosten van Genzab steunt zij 

ook ons voedselproject op de Laftoschool. Een jubilerende medewerkster van ZilverenKruis/Achmea heeft haar 

jubileumdonatie overgemaakt aan onze stichting. Op sportief gebied zijn er ook diverse mooie acties geweest. 

Piet Zwetsloot heeft zich dit jaar weer laten sponsoren. Hij heeft met het lopen van de Nijmeegse 4-daagse 

weer een mooi bedrag bij elkaar gelopen. De Ren- en Tourvereniging Bollenstreek heeft onze stichting de kans 

gegeven zich te presenteren tijdens hun jaarlijkse sponsor-fiestocht. Ook deze presentatie en sponsortocht 

heeft een mooi bedrag voor de stichting opgeleverd. Een van onze sportieve bestuursleden heeft meegedaan 

aan de Velsertunnelloop en heeft zich natuurlijk laten sponsoren. Mooie initiatieven die wij zeer warm 

verwelkomen. 

 

Dit jaarverslag bevat de financiële gegevens over het jaar 2016. 

 

 

Inkomsten, 

Ook dit jaar mochten wij weer rekenen op onze vaste groep donateurs.  

De donaties van deze groep mensen heeft een totaalbedrag van € 7146,-- opgeleverd. Een daling van € 312,50 

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. Daarnaast zijn er ook eenmalige donaties gedaan door particulieren en bedrijven, 

verenigingen en stichtingen die onze stichting een warm hart toedragen. 

 

Deze activiteiten en eenmalige donaties hebben een bedrag van € 17.008,40 opgeleverd. Ten opzichte van de 

opbrengsten van vorig jaar betekent dit een stijging van € 8138,78. 

In totaal hebben wij dit jaar € 24.154,40 aan inkomsten binnengekregen. 

 

Het totaal aan inkomsten 2016 ten opzichte van 2015 is gestegen met € 7.826,28. 

 

 Een fantastisch resultaat waar wij als stichting heel blij mee zijn. 

 

 

Winst- & Verliesrekening     

      

Uitgaven   Inkomsten   

Rekening Beschrijving Saldo Rekening Beschrijving Saldo 

   4000 eenmalige donatie € 5.295,00  

   4100 vaste donaties € 7.146,00  

   4200 giften/rommelmarkt € 11.713,40  

3120 
Maandelijkse onkosten tehuis 
Ethiopie -€ 8.320,00      

3130 Scholenproject -€ 7.395,00      

       

       

       

       

**3230 Tickets Ethiopie -€ 2.794,25      

       

       

       

       

       

3290 Reclame -€ 54,45      

3300 Rente op spaarrekening € 17,54      

3310 Bankkosten -€ 187,25      

       

       

       

       

       

       

       

 Totaal uitgaven -€ 18.733,41    Totaal inkomsten € 24.154,40  

       

 Resultaat € 5.420,99      

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uitgaven 

 

Maandelijkse onkosten tehuis Ethiopië 

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 de vliegtickets zijn door de stichting betaald. Anita en John Pijpers hebben hiervoor 

eenzelfde bedrag vrijwillig gedoneerd aan de stichting. 

 

Wij hebben dit jaar in totaal € 4.284,02 minder onkosten gehad. 

Dit komt grotendeels doordat wij in 2015 de huur voor 2 jaar vooruit hebben betaald. 

Ook hebben wij in 2016 geen kraampjes gehuurd op rommelmarkten en popfestivals. 

De bankkosten zijn door de tariefswijziging bij de bank voor rekeningen voor verenigingen en stichtingen 

verlaagd. 

 

Wij kunnen het jaar 2016 mooi afsluiten met een positief resultaat van € 5.420,99. Dit mooie bedrag gaan wij 

uiteraard reserveren voor onze kinderen in Ethiopië. 


