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African Hands

Financieel Jaarverslag 2020 
 
Inkomsten Uitgaven 
Boekenverkoop 15.168,78 € Steun Oasis 21.795,38 € 
Giften 34.937,86 € Steun Hands at Work 13.840 € 
Collectes 2.774,48 € Steun Mercy Air 15.000 € 
Terugontvangen waarborgsom 300 € Steun Philadelphia 2.500 € 
  Betaling waarborgsom 300 € 
  Huur locatie 1.625 € 
  Bankkosten 279,03 € 
  Kosten website 64 € 
  Diverse kosten 195,51 € 
    
Negatief saldo 2020 2.417,80 €   
Totaal 55.598.92 €  55.598,92 € 

 
Balans per 31-12-2020 
Bankrek.nr 45.16.23.096                  11.234,68 €   Eigen vermogen nog te 

besteden aan 
projecten 

21.956,38 € 
Bankrek.nr 59.17.10.811  10.000 €  
Waarborgsom 300 €  
Kas 421,70 €  
Totaal 21.956,38 €  21.956,38 € 

 
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat 2020 financieel een prima jaar is geweest voor onze stichting. Net als 
in 2019 werd er ruim 50.000 € aan inkomsten ontvangen. Naast vele giften (waaronder enkele forse 
giften) draaide ook de boekenmarkt, ondanks corona, op volle toeren. Met ruim 20 vrijwilligers werd er 
voor ruim 15.000 € aan boeken verkocht in 2020. Tevens mochten wij diverse collecteopbrengsten 
ontvangen van kerken uit Leerdam, Asperen, Heukelum en Hazerswoude. 
Met deze inkomsten hebben wij onze projecten ruim kunnen ondersteunen. De OASIS locatie werd ivm 
corona een deel van 2020 gesloten, waardoor er minder activiteiten konden plaatsvinden. Dankzij de 
vernieuwing van de keuken van OASIS kon er in 2020 een soup kitchen geopend worden waarbij tijdens 
de corona uitbraak soep werd uitgereikt aan de kansarmen in Pretoria. Dit project wordt gecoördineerd 
door de fam. Bac. 
 
Onze steun aan Hands at Work wordt gebruikt om 25 kansarme kinderen in de Mluti community te 
voorzien van voedsel, onderwijs en gezondheidszorg. 
Met onze bijdrage aan Mercy Air ondersteunen wij de noodhulpvluchten die Mercy Air uitvoert, vaak 
naar Mozambique, welk land nog steeds te lijden heeft na de verwoestende orkaan Idai in 2019. Tevens 
verzorgt Mercy Air medische hulp op plaatsen die niet of nauwelijks via de weg bereikbaar zijn. 
(verloskundige hulp/tandheelkundige hulp). In 2020 hebben wij zowel Hans at Work als Mercy Air extra 
ondersteund met de financiering van voedselpakketten die tijdens het hoogtepunt van de corona 
epidemie werden uitgereikt. 
Tevens ondersteunen wij Philadelphia welke in Blikkiesdorp en Grootfontein in Namibie kwetsbare 
kinderen helpt. Bij dit project is de Leerdamse Lisette van Steijn betrokken. 
 
Leerdam, 2 maart 2021. Gerrit den Hartog, penningmeester Stichting African Hands 
 


