Jaarrekening Andreas Manna Stichting 2020
Beginsaldo
Inkomsten
Giften Algemeen
Eigen Acties
Acties Derden
Organisaties
Ontvangen lening
Overig

3.057,Uitgaven
Project Kenia
Project Oeganda
Overheadkosten
Overig
Eindsaldo

43.382,33.132,240,225,10.000,2,-

45.261,5.496,0,33.000,6.281,90.038,-

53.981,90.038,-

Toelichting op de jaarcijfers 2020

Inkomsten
Giften Algemeen
De giften kenmerken zich door vaste donateurs die periodiek (maand/kwartaal/jaar) een gift
geven en overige donateurs. De vaste donateurs geven dit jaar € 16.589,- en de overige donateurs
€ 6.734,-. Het valt op dat vaste donateurs steeds vaker hun incasso intrekken. Dat betekent dat
we van tevoren geen schatting kunnen maken wat de inkomsten zijn in het komend jaar en we
moeilijker beleid kunnen maken wat betreft onze uitgaven. Gelukkig ontvangen we van
huisgemeente CHE de Schoof een schenking van € 18.100,- en zien we dat de giften van overige
donateurs en diaconieën zijn toegenomen in vergelijking met 2019.
Eigen Acties
Het werk van de AMS in Afrika, wordt voor ongeveer 75% mogelijk gemaakt vanwege de inzet en
eigen bijdragen van onze vrijwilligers. Zij sponsoren de stichting al jarenlang met hun grote inzet,
en door zelf de kosten te betalen ten behoeve van de stichting (naast hun giften). Zoals
bijvoorbeeld de reis- en verblijfkosten die gemaakt worden om onze projecten in Afrika te
bezoeken. Wanneer de vaste groep vrijwilligers geen actie meer zouden voeren en financieel
bijdragen, dan was het niet langer mogelijk om voor onze kinderen in Afrika te zorgen. Het
afgelopen jaar was natuurlijk een heel bijzonder, en voor ons ook een spannend jaar wat betreft
onze inkomsten. We zijn dankbaar dat ondanks Covid 19, we veel acties kunnen uitvoeren en voor
zo ver dat niet kan, we toch voldoende inkomsten krijgen om onze uitgaven te kunnen doen. We
merken dat velen ons kennen en het waarderen dat we ondanks alles, toch wegen zoeken en
vinden om zoveel mogelijk onze acties door te laten gaan. We zijn blij en dankbaar dat u ons
hierin steunt. Hieronder vindt u de actieopbrengst van onze vrijwilligers:
Afrikaloop (netto)
Chocola
Collecte Gem. HGV
Collecte Gem. DWD

€ 17.045,€ 6.702,€ 3.797€ 147,-

Hoogeveense Keientocht (netto) €
0,Pepernoten
€ 4.441,Zaalvoetbal
€ 1.000,Overige acties
€
0,-

Acties derden
Derden helpen ons via eigen acties. In 2020 levert het ter beschikking stellen van de waarde van
een kerstpakket € 32,- op. En een school houdt een actie wat € 208,- oplevert.
Organisaties
Vanuit de gemeente Hoogeveen ontvangen we een subsidie van € 225,-.

Ontvangen lening en Overig
Vanaf januari 2021 gaan de kinderen in Kenia weer naar school en leent Stichting De Dorsvloer in
december 2020 een deel van de studiekosten (€ 10.000,-) aan de AMS om de studiekosten te
kunnen bekostigen.
Uitgaven
Project Kenia
We zorgen voor het totale levensonderhoud (onderwijs, voeding, hygiëne, medicijnen etc.) van
onze kinderen. Omdat de kinderen vanwege Covid 19 vanaf maart 2020 allemaal thuis verblijven
in plaats van op de kostschool, betekent dit dat we onvoorziene kosten hebben. Zo volgen
verschillende kinderen nu online hun lessen en moeten we zorgen voor internetverbinding.
Daarnaast zijn de voedselprijzen enorm gestegen en moeten de kinderen vaker hun handen
wassen etc. wat extra water, een grotere watertank en zeep kost.
Project Oeganda
Het plan was om in 2020 het project te kunnen starten. Dat is vanwege Covid 19 helaas niet
gelukt. Wel treffen we verdere voorbereidingen. Zo openen we een bankrekening en een postbus
voor de school, maken we kosten voor het geven van publiciteit aan de school. En kopen we twee
watertanks, een paar brandblussers, voorzien de huisjes van de docenten van zonne-energie en
muggennetten en laten op ons terrein een (verplicht) sportveld aanleggen voor onze kinderen.
Overheadkosten
Omdat de overheadkosten volledig worden betaald door huisgemeente CHE de Schoof in
Hoogeveen, heeft de AMS geen vaste kosten op te brengen. Dat betekent dat iedere euro die u
aan onze stichting geeft, samen met de actieopbrengsten, 100% ten goede komt aan onze
projecten in Afrika.
Overig
Zoals u eerder hebt kunnen lezen, ontving de Andreas Manna Stichting afgelopen jaren
renteloze leningen van Stichting De Dorsvloer. Zodoende kon de voortgang van de bouw
op het project in Oeganda doorgaan en het schoolgeld voor de kinderen in Kenia worden
betaald. In 2020 wordt de lening van 2018 van € 12.500,- en van 2019 van € 20.500,volledig afgelost. Dit is mogelijk vanwege de grote gift van huisgemeente CHE de Schoof
en omdat vanwege Covid 19 de kinderen in Kenia niet naar school gaan en we het geld
voor de schoolkosten grotendeels kunnen aanwenden om de twee leningen volledig af
te lossen.
Graag willen wij u hartelijk bedanken voor de financiële hulp in het afgelopen jaar. Een bijzonder
jaar mogen we wel zeggen. Maar met uw hulp kunnen we onze kinderen geven wat ze nodig
hebben. Daarom ook namens onze kinderen, en de vrienden in Afrika die voor ze zorgen, heel erg
bedankt voor uw bijdrage! We hopen dat u ons ook in 2021 blijft steunen om het goede werk in
Afrika te kunnen blijven voortzetten.
Namens het AMS-bestuur,
Astrid den Haan,
Penningmeester Andreas Manna Stichting

