
Financieel jaarverslag Stichting Kebebush 2020.  

 

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. 

Helaas heeft de uitbraak van Covid19 ons ook geraakt. Anita en John konden niet naar Ethiopië om de kinderen 

te bezoeken. Wij hebben geen extra activiteiten kunnen organiseren waardoor we helaas dit jaar minder 

financiële middelen binnen hebben gekregen. De kinderen in Ethiopië hebben langere tijd niet naar school 

kunnen gaan.  

Gelukkig is iedereen in Nederland en Ethiopië gezond gebleven en kunnen de kinderen weer naar school.  

Naast de kinderen die in ons huis in Ethiopië worden verzorgd, verzorgen wij ook maaltijden voor een grote 

groep kinderen van de Laftoschool.  

Om de kinderen op de Laftoschool dagelijks te kunnen voorzien van een maaltijd hebben wij vorig jaar een 

bijdrage van de Hofsteestichting de Ruigrokstichting ontvangen en hebben wij 1 vaste donateur die ook dit jaar 

weer haar bijdrage heeft geleverd. Helaas heeft de Laftoschool tijdens de lockdown de deuren moeten sluiten. 

De kinderen van de Laftoschool, die door ons op school van een warme maaltijd worden voorzien, hebben als 

alternatief voedselpakketten voor hen en hun familie ontvangen. Gelukkig kunnen ook deze kinderen weer 

naar school en krijgen zij daar weer een warme maaltijd. 

2Help Children steunt ons in de schoolkosten voor de kinderen in ons eigen huis. Daarnaast betalen zij ook  de 

studie van Natnael en Betty. Natnael en Betty zijn door onze contactpersonen in Ethopie onder onze aandacht 

gebracht. Hun levensverhaal en doorzettingsvermogen om een studie te gaan volgen heeft stichting 

2HelpChildren doen besluiten de kosten voor beiden studies voor haar rekening te nemen.   



Ook Betty en Natnael hebben een lange tijd geen colleges kunnen volgen. Aan het eind van dit jaar konden zij 

hun studie gelukkig weer oppakken. 

 

 

 

Dit jaarverslag bevat de financiële gegevens over het jaar 2020. 

 

 

Inkomsten, 

Ook dit jaar mochten wij weer rekenen op onze vaste groep donateurs en de bijdrage van de stichting 

2HelpChildren. 

Aan vaste donaties hebben wij een totaalbedrag van € 9.690,00 ontvangen. 

Een stijging van  € 709,00 ten opzichte van vorig jaar.                                              

Sponsoractiviteiten en eenmalige donaties hebben een bedrag van € 1.763,28 opgeleverd. Ten opzichte van de 

opbrengsten van vorig jaar betekent dit een daling van € 8.050,73 

Deze daling is het gevolg van het niet kunnen organiseren van extra activiteiten. In 2019 hebben John Pijpers, 

Marieke Kroon en Jacqueline Stuifbergen zich laten sponsoren voor de Great Run in Ethiopië en hiermee extra 

geld opgehaald voor het Laftoschool-project. Ook hebben wij vorig jaar een grote bijdrage mogen ontvangen 

van de Hofsteestichting en de Ruigrokstichting.  Met deze bijdragen kunnen wij een aantal jaren het 

voedselproject financieren. 

Onze kerstkaartenactie heeft dit jaar 512,73 opgeleverd. 

 

In totaal hebben wij dit jaar € 11.453,28 aan inkomsten ontvangen. 

 

Het totaal aan inkomsten 2020 ten opzichte van 2019 is gedaald met € 7.312,73. 

Het grote verschil aan inkomsten komt voor een groot deel door het niet kunnen organiseren van activiteiten.  

 

 

 

 

Winst- & Verliesrekening     

      

Uitgaven   Inkomsten   

Rekening Beschrijving Saldo Rekening Beschrijving Saldo 

   4000 
eenmalige 
donaties/akties € 1.443,28 

3000 Huur € 3.600,00 4100 vaste donaties € 9.690,00 

   4200 Laftoschool        € 320,00 

3120 Maandelijkse onkosten tehuis -€ 7.630,00      



Ethiopie 

3200 Scholenproject Laftoschool -€ 2.520,00      

3210 Bettie -€ 495,00     

3220 Natnael -€ 800,00     

3240 Kosten -€ 2,74     

  
 

    

  

 

    

       

       

       

       

       

3290 Reclame 0      

       

3310 Bankkosten -€ 173,75      

       

       

       

       

       

       

       

 Totaal uitgaven 

-€ 15.221,49  

   Totaal inkomsten 

€ 11.453,28  

       

 Negatief resultaat 

-€ 3.768,21  

 
    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Wij hebben dit jaar in totaal € 540,00 minder uitgaven gehad. De koers van de Bir (nationale munteenheid in 

Ethiopië) is gedaald waardoor wij minder euro’s hoeven over te maken om dezelfde hoeveelheid aan Bir te 

ontvangen. 

 

 



De bankkosten zijn € 19,82 lager dan in 2019. De verwachting  dat de bankkosten in 2020 niet hoger zouden 

zijn dan in 2019 is uitgekomen. 

 

De kosten ad € 2,74 zijn portokosten voor het versturen van de bestelde kerstkaarten.  

 

Helaas sluiten wij 2020 af met een negatief resultaat van € 3.768,21.  

Wij hopen in 2021 weer extra activiteiten te kunnen organiseren om het verlies van dit jaar goed te maken. 

Gelukkig hebben wij de afgelopen jaren voldoende geld kunnen reserveren zodat ons werk in Ethiopië gewoon 

kan doorgaan. 
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