Jaarrekening Andreas Manna Stichting 2021
Beginsaldo
Inkomsten
Giften Algemeen
Eigen Acties
Acties Derden
Organisaties
Overig (lening)

6.281,44.430,35.239,0,1.087,5.000,-

Uitgaven
Project Kenia
Overheadkosten
Overig (afl.lening)
Eindsaldo
85.756,92.037,-

84.405,0,5.000,2.632,92.037,-

Toelichting op de jaarcijfers 2021

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 € 17.943,-, de overige donateurs
€ 5.585,- en de diaconieën € 1.402,-. Meer vaste donateurs stoppen hun incassomachtiging. We
zien dat de giften van overige donateurs en diaconieën zijn afgenomen in vergelijking met 2020.
We zijn blij met onze vaste donateurs. Zij doen soms een extra gift en dat tezamen met de andere
giften stemt ons dankbaar. Ook huisgemeente CHE de Schoof doet een schenking van
€ 19.500,-, wat weer veel goed maakt.
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 weer een bijzonder, en voor ons ook een spannend jaar wat betreft onze
inkomsten. We zijn dankbaar dat ondanks Covid-19, we bijna alle acties hebben kunnen uitvoeren.
We hebben zelfs ruim € 2.000,- meer opbrengst dan in 2020. We merken dat velen ons kennen en
het waarderen dat we ondanks alle corona perikelen, 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

€ 17.889,€ 5.786,€ 4.472,€ 1.417,-

Hoogeveense Keientocht (netto) €
0,Pepernoten
€ 4.006,Zaalvoetbal
€ 1.603,Overige acties
€
66,-

Acties derden
We hebben dit jaar geen inkomsten van derden die ons helpen via hun eigen acties.
Organisaties
Vanuit de gemeente Hoogeveen ontvangen we een subsidie van € 1.087,-.

Overig
Dankzij een renteloze lening van € 5.000,- van Stichting De Dorsvloer is het mogelijk om
de schoolgelden van de kinderen tijdig te betalen. Daarnaast biedt het ruimte om zes
kinderen uit de sloppenwijk (slum) te helpen zodat die naar school kunnen, voldoende
(en) gezond eten en de nodige medische zorg ontvangen.
Uitgaven
Project Kenia
We zorgen voor het totale levensonderhoud (onderwijs, voeding, hygiëne, medicijnen etc.) van
onze kinderen. De schoolkosten zijn gestegen en vanwege Covid-19. Verschillende kinderen
hebben medische hulp nodig en we besluiten de kinderen te laten vaccineren tegen Covid-19.
Verder krijgen ze allemaal een nieuwe mobiel zodat ze goed bereikbaar zijn als ze weer
terugkeren naar school. Er wordt een nieuwe laptop aangeschaft, het keukengerei wordt
vernieuwd en de bedden, matrassen en beddengoed zijn aan vervanging toe en worden
vernieuwd.
Daarnaast verhuizen onze kinderen naar een ander pand en besluiten we een extra pand te huren
naast de sloppenwijk (slum) waar vier van onze kinderen gaan wonen. Van hieruit wordt wekelijks
contact gelegd met de mensen in de slum. Daar zien ze de armoede in de ogen. Jonge kinderen
zwerven eenzaam rond en er is niemand die voor ze zorgt. We besluiten zes kinderen op te
nemen in het kinderhuis. Ze krijgen de noodzakelijke gezondheidszorg, voeding en we besluiten
dat ze op onze kosten basisonderwijs (Primary) mogen volgen.
Project Oeganda
In 2021 is het project in Oeganda zelfvoorzienend geworden. Dat betekent dat we daar geen
kosten voor hebben uitgegeven.
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
In 2021 lost de Andreas Manna Stichting de helft van haar renteloze lening van 2020 - bij Stichting
de Dorsvloer - af, een bedrag van € 5.000,-.
Graag willen wij u hartelijk bedanken voor de financiële hulp in het afgelopen jaar. Weer een
bijzonder jaar mogen we wel zeggen. Maar met uw hulp kunnen we onze kinderen geven wat ze
nodig hebben en kunnen we zelfs zes kinderen uit de slum een betere toekomst bieden. Daarom
ook namens onze kinderen heel erg bedankt voor uw bijdrage! We hopen dat u ons ook in 2022
blijft steunen om het goede werk in Afrika te kunnen blijven voortzetten.
Namens het AMS-bestuur,
Astrid den Haan,
Penningmeester Andreas Manna Stichting

