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Voorwoord
2019. Het jaar dat niets iets werd. Met ons bezoek aan Santo Antão in november 2018 is het startsein
gegeven voor het project ‘een hond een vriend’. Snel volgden een projectplan, het oprichten van een
stichting, websites, facebook en de organisatie van een eerste castratieactie. Inmiddels zijn we veel
grote stappen verder. We hebben een boel meegemaakt en er is een veel gebeurd. 2019 was
succesvol, dankzij alle hulp en betrokkenheid bij het project, zowel in Nederland als in Kaapverdië.
Ik nodig je uit om dit jaarverslag te lezen om een indruk te krijgen van al het mooie werk dat er is
gedaan.
Caspar Broekman, dierenarts en voorzitter Stichting een hond een vriend
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Caspar Broekman, voorzitter
Iris van Maarschalkerwaart, secretaris en penningmeester
Evelien Jesaijes, algemeen bestuurslid
Jean Marc de Waart, algemeen bestuurslid

KvK: 74245333
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Doel/inzet 2019 - 2021
Inleiding
Met dit project creëren we draagvlak voor en kennis over de door ons voorgestelde humane en
duurzame aanpak van de hondenproblematiek op het eiland Santo Antão in Kaapverdië. Als
alternatief voor de huidige werkwijze.
We richten daarvoor lokaal een organisatiestructuur in van zowel bewoners als overheden, die actief
betrokken zijn bij deze aanpak. We zorgen voor impulsen en zorgen er voor dat er faciliteiten bestaan
om deze humane werkwijze toe te passen. De basis van de humane aanpak is verantwoord
huisdieren bezit en castraties waarmee de hondenpopulatie op straat afneemt en overlast
verminderd. Daarmee zijn de honden geholpen én de mensen.
Met dit project gaan wij er de komende 3 jaar voor zorgen dat:
1. er 2 keer per jaar castratie acties zijn (100-500 honden per keer)
2. de lokale dierenartsen de mogelijkheden hebben om structureel castraties aan te bieden (ervaring,
middelen en tijd) buiten de castratie acties om.
3. workshops en educatie op de scholen plaatsvinden over verantwoord huisdieren bezit, incl. de
noodzaak van castratie, en omgang met honden
4. er een bewustwordingscampagne over verantwoord huisdieren bezit is gestart in de lokale media
5. de gemeente, ministerie en vrijwilligers knelpunten met honden gezamenlijk in overleg aanpakken
en een werkgroep vormen. Op termijn stuurt en draagt de werkgroep het project.
We helpen de overheid en gemeenschap om het probleem om samen de problemen op een
diervriendelijke en duurzame wijze op te lossen.
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Behaalde resultaten 2019
1. Castraties
De castratie acties die wij georganiseerd hebben bestaan uit het oprichten van veldklinieken, Met
andere woorden een locatie met meegebracht en lokaal materiaal omtoveren tot een kliniek.
Er wordt volgens verschillende protocollen gewerkt. Voor de anesthesie en toedienen en verstrekken
van medicatie, als voor het stroomschema in de kliniek.

Intake

out

precare

aftercare

OK

1.1 Castraties april 2019
In april is er voor het eerst een Nederlands team van dierenartsen en paravets voor ee week
afgereisd naar Santo Antão om honden te castreren. Als try out. Via het ministerie van landbouw
hebben wij toestemming ontvangen voor het project en om medicijnen te importeren. De gemeente
heeft voor ons accommodatie geregeld om te overnachten en om te castreren.
In april bestond het team uit 2 zeer ervaren dierenartsen, 1 paraveterinair, 2 assistenten, Caspar en
Iris. De beide lokale dierenartsen, Viviene Lopes en Cesar Fortes hebben meegeholpen tijdens de
castraties in het plaatsje Ponta do Sol in de gemeente Ribeira Grande. Vooruitlopend op de actie
heeft 1 lokale vrijwilliger vooraankondigingen opgehangen. Aan het begin van de actie is er een
vrijwilligers bijeenkomst geweest in het hotel van Wim en Hilde.
In de week voor de castraties hebben Caspar en Iris een presentatie in het Portugees gegeven over
het project, de methode en het plan. De dag daarvoor zijn er een aantal straathonden gedood.
Onbekend was wie dit gedaan heeft. We hebben hier serieuze gesprekken met de gemeente over
gevoerd en via een presentatie aan bestuurder en ambtenaren van verschillende gemeenten uit
kunnen leggen dat dit geen oplossing is. Hoe vreselijk ook, dit was wel hét moment om duidelijk aan
te geven dat dit geen oplossing is en niet acceptabel is.
De week voorafgaand aan de castraties hebben Caspar en Iris de locatie voorbereid en dat vroeg veel
inzet en energie. Voor zowel de gemeente als het project geldt dat er aan elkaar, wijze van
communiceren en het tempo moet worden gewend. Op het laatste moment was de locatie gereed
en waren er uiteindelijk licht, water en tafels.
Vijf lokale vrijwilligers hebben ons tijdens de castraties geholpen en zij zijn getraind in het
voorbereiden van honden voor de operaties, te chippen, oormerken te plaatsen, te temperaturen, te
assisteren in de ok, te verzorgen en om operatie instrumenten schoon te maken. Een van de lokale
vrijwilligers heeft de intake van patiënten en de planning van operaties gedaan.
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Ondanks de uitdagende omstandigheden (weinig licht, slechte ventilatie, ehrlichia) zijn de castraties
goed verlopen.
In 5 dagen zijn er 115 dieren gecastreerd, waaronder ook de honden van de burgemeester en
wethouder.
Tijdens elke actie chippen we honden die een eigenaar hebben en voorzien honden zonder eigenaar
(en honden met eigenaar desgewenst) van een klein oormerk. We beheren een database met deze
gegevens.
De komst van het project en het team heeft in de krant gestaan en onze presentatie heeft de
nationale TV en radio gehaald.
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1.2 Castraties november 2019
Na het succes van de eerste actie in april is besloten om een tweede grootschaliger castratieactie te
organiseren. Met een groter team én op verschillende locaties.
In november 2019 is er een groep van 11 vrijwilligers voor twee weken afgereisd naar Kaapverdië om
te helpen bij de castraties: 5 dierenartsen, 3 paravets, 1 hondentrimmer/assistent, 1
cameraman/vliegende keep en de coördinator Iris. Ook was Maria Segredo een groot deel van de tijd
aanwezig. Zij heeft geholpen met de organisatie en de contacten en afspraken met de gemeenten.
De inrichting van de locatie, accommodatie voor de artsen en dergelijke is daarmee een stuk
soepeler verlopen.
Gedurende deze actie is er op maar liefst 3 verschillende locaties geopereerd. Twee verschillende
locaties in de gemeenten Pául en op de locatie van de actie in april in Ponta do Sol.
De eerste dagen is er met het complete Nederlandse team, lokale dierenartsen én lokale vrijwilligers
op één locatie (La {Pombas, Pául) gewerkt. Daarna is het team en het materiaal opgesplitst aan het
einde van een castratie dag en verhuist naar de 2 andere locaties.
Eén van de castratie locaties werd aangeboden door de gemeente Pául, één door de Gemeente
Ribeira Grande en één door het ministerie van landbouw. De maaltijden, overnachtingen en het
meeste vervoer is aangeboden en verzorgd door de gemeente Pául en tijdens de dagen in Ponta do
Sol is de lunch aangeboden door de gemeente Ribeira Grande.
Vooruitlopend op de actie heeft Maria Segredo ervoor gezorgd dat we 20 hondenbenches met een
zeecontainer naar Kaapverdië konden laten vervoeren. Daardoor was deze actie mogelijk. De
benches en al het andere materiaal zijn opgeslagen achter slot en grendel in de fabriek van Maria.
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1.3 Overige castraties
Voor de lokale dierenartsen César Fortes en Viviene Lopes hebben we materiaal, medicijnen en
instrumenten achtergelaten om tegen lage kosten castraties uit te kunnen voeren. Daarmee zijn ze
aan de slag gegaan en ze hebben meerdere straathonden sindsdien gecastreerd.
Castraties 2019
april 2019
november 2019
totaal 2019

115
249
364

2. Opleiding en uitrusting lokale dierenartsen
Beide lokale dierenartsen hebben tijdens de acties meegewerkt. Zodoende hebben zij hun operatie
techniek kunnen verbeteren. Vooral voor het opereren van teefjes is dat noodzakelijk. Daarnaast is
er veel interactie en daarmee kennisoverdracht geweest tussen de dierenartsen die mee zijn gegaan
en de lokale dierenartsen. De lokale artsen zijn nu bekend met de protocollen voor castraties tijdens
de acties. De medische protocollen en het circuit en de voorbereiding, plaatsen van chips en
oormerken en de nazorg van de honden. Hun netwerk is vergroot met o.a. dierenartsen en
paraveterinairen uit Nederland én met lokale vrijwilligers.
In april 2020 zullen we, naast verder ondersteuning en uitbreiding met materiaal en kennis, nadere
afspraken gaan maken over hun inzet, ook buiten de castratieacties om.
Ook zullen we in 2020 met zowel de gemeenten, het ministerie als de dierenartsen bespreken hoe
we er voor kunnen zorgen dat er op het eiland minimaal één goed uitgeruste kliniek beschikbaar is
voor castraties, ook buiten de grote acties van het project om. Bedoeling is om de situatie lokaal zo
te faciliteren dat de lokale artsen in samenwerking met vrijwilligers, gemeenten en het ministerie
werkzaamheden en castraties kunnen uitvoeren en continueren, zonder dat wij daarbij aanwezig.
Zodoende wordt het mogelijk om meerdere keren per jaar individuele Nederlandse dierenartsen
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naar Santo Antão te laten gaan voor castraties en medische zorg te verlenen, samen met de lokale
dierenartsen.
3. Workshops / educatie
In april 2019 hebben 3 studenten van een Belgische leraren opleiding de eerste workshops op een
lage school in het dorp Ponta do Sol, gemeente Ribeira Grande gegeven. Op basis van deze ervaring
wordt het materiaal voor de scholen verder ontwikkeld.

In november 2019 heeft de gemeente Pául aangegeven dat het educatieprogramma onderdeel kan
worden van een programma op scholen waarbij docenten o.a. voorlichting geven over alcohol &
drugs en seksualiteit. Hiervoor willen we in 2020 materiaal ontwikkelen en daarmee in april 2020
nadere gesprekken voeren.
Voor de lagere scholen zijn we al begonnen met de ontwikkeling van kleine boekjes, een
lesprogramma en een poster. Die zullen in april 2020 gereed zijn en gepresenteerd worden aan de
scholen en de overheid. Het materiaal voor de middelbare school zal dan in concept gereed zijn en
besproken worden met de middelbare scholen.

4. Communicatie en bewustwording
4.1 Facebook
20 januari 2019 is er een Nederlandse pagina aangemaakt op Facebook
(www.facebook.com/projecteenhondeenvriend). Medio februari is het beheer van de Nederlandse
pagina opgepakt door Suze Steenbergen. Daarnaast beheren Caspar en Iris. Een jaar later zijn er bijna
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900 volgers, en het bereik is enorm toegenomen tot een gemiddelde van 150% van het aantal
volgers. Ook de betrokkenheid bij de geplaatste berichten groeit, dit betekent dat de effectiviteit van
de berichten toeneemt.
Het streven was om minimaal om de dag een post te plaatsen. Dat is doel is ruim behaald. In totaal
zijn er 245 berichten geplaatst in 2019, vooral wanneer er castratieprojecten plaatsvonden werden
veel berichten geplaatst om volgers op de hoogte te houden van alle activiteiten.
24 januari 2019 is er een Portugese/Kaapverdische pagina aangemaakt op Facebook
(www.facebook.com/Projeto-um-cão-um-amigo-868470876697505). De beheerders zijn dezelfde als
op de Nederlandse pagina, maar de pagina wordt bijgehouden door Iris en Vanessa Duarte
(vrijwilligster uit Kaapverdië/Portugal). Na een jaar zijn er ruim 500 volgers. Er zijn in 2019 zijn er 74
berichten geplaatst, er is een toename in betrokkenheid, maar voor 2020 zullen er vaker berichten
geplaatst moeten worden om ook de Kaapverdische gemeenschap nog beter te bereiken.
4.2 Website
In het eerste kwartaal van 2019 is de website aangemaakt. Het betreft hier een eenvoudige website
met de hoognodige informatie over het project. We hopen in 2020 deze beter vorm te geven. Het
adres van de website is: https://eenhondeenvriend.nl/
4.3 In de media
Het project is in Kaapverdië meermaals in de media geweest. Zowel de actie in april als die in
november hebben in de krant gestaan en zijn op de nationale TV geweest.
Vooruitlopend op de actie in november is een radiospot met de aankondiging van het project
dagelijks op de radio geweest. Hieronder een greep uit de artikelen en items in de kranten en op TV
in Kaapverdië over het project.
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4.4 Film en beeldmateriaal
Tijdens beide castratie acties zijn twee vrijwilligers specifiek aan de slag gegaan met het maken en
verzamelen van beeldmateriaal. Vooral tijdens de actie in november heeft dit veel opgeleverd: twee
promotiefilmpjes met voice-over (Nederlands en Portugees) en 2 instructie filmpjes voor vrijwilligers
in zowel het Portugees als Nederlands. Met de instructiefilmpjes kunnen we vrijwilligers uit
Nederland van te voren goed voorbereiden en het Portugese filmpje is bedoeld voor nieuwe lokale
vrijwilligers.
Eerder is met hulp van Upflix en als de Reclamekeuken op basis van het bezoek van Caspar en Iris in
2018, een filmpje over het project en de partners gemaakt. Ook heeft een van de vrijwilligers samen
met de reclame keuken en een filmpje gemaakt om hondeneigenaren te stimuleren om hun hond te
laten castreren.
5. Werkgroep en samenwerking op Santo Antão
In 2019 hebben we steeds betere en meer contacten gelegd en ons netwerk in Kaapverdië vergroot.
Momenteel hebben we goede contacten met alle verantwoordelijke wethouders van de drie
gemeenten, met een groep van 15 lokale vrijwilligers en expats/lokale ondernemers die ons, waar
mogelijk ondersteunen en helpen met diverse zaken. Met alle partijen hebben we regelmatig contact
over diverse zaken.
De volgende stap is het creëren van een structuur waarbinnen deze personen ook met élkaar contact
hebben en proactief overleggen bij knelpunten en voor het organiseren van activiteiten.
Dit is één van de speerpunten voor 2020 en 2021.
6. Overig
6.1 Vrijwilligers en netwerk in Nederland
Ook naast de vrijwilligers die meereisden naar Kaapverdië hebben veel mensen ons geholpen met
hun inzet en expertise. Te veel eigenlijk om te iedereen te noemen en niemand te vergeten. Dat
geldt ook voor ons netwerk in Nederland van mensen betrokken bij de hulp aan dieren. Dat heeft
zich inmiddels zeer uitgebreid en vanuit die hoek hebben we ook erg veel steun ontvangen.
Vaak is deze hulp voor de buitenwereld niet zichtbaar, maar voor ons van essentieel belang. Voor
zowel Kaapverdië als Nederland geldt, alleen samen kunnen we er een succes van maken.
Veel mensen hebben ons geholpen, met veel verschillende zaken. Vaak op de achtergrond, maar
ontzettend belangrijk!
6.2 Vangentechniek en materiaal
Tijdens de acties bleek dat het ontbreekt aan kennis en middelen om iets schuwere en wilde honden
überhaupt te vangen of honden te vangen op een humane manier. In 2020 zullen wij meer
vangmateriaal en kennis over het gebruik daarvan verschepen naar Santo Antão. Tijdens de april
actie zullen we vangles gaan geven met het nieuwe materiaal. Gedurende de eerste castratie week in
april zullen we met dit materiaal en de getrainde mensen zwerfhonden vangen voor castratie.
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6.3 Onderzoek Van Hall
In 2019 hebben wij contact gezocht met de opleiding Diermanagement van het Van Hall/Larenstein
instituut. We hebben een gesprek gevoerd met Hans Hopster, onderzoeker van de Wageningen
Universiteit en verbonden aan het lectoraat Diermanagement van het Van Hall. Er is meermaals
contact geweest en het huidige voorstel is om 4 minor studenten van maart tot juni 2020 de tijd te
geven om een onderzoeksvoorstel op te stellen en een aanvraag voor een onderzoeksfonds.
Het onderzoek zal zich grofweg richten op:
1. Onderzoek met gezenderde zwerfhonden waarmee we hun gedrag en verspreiding beter in
beeld kunnen brengen in het kader van bewustwording van de bevolking mbt voedselbronnen,
overlast en habitatkenmerken;
2. Onderzoek naar mogelijkheden om via educatie en communicatie oplossingen te zoeken voor de
problemen die door verschillende bevolkingsgroepen worden ervaren.
We hopen dat dit voorstel wordt uitgevoerd.
7. De plannen voor 2020
In 2020 staan in ieder geval de volgende concrete activiteiten gepland:








In 2020 zullen we twee grote castratie acties organiseren en de gemeenten en locaties waar
we actief zijn uitbreiden. Zo zullen we in april actief zijn in alle drie de gemeenten van het
eiland: Pául, Ribeira Grande én Porto Novo. Dat betekent dat we ons lokale netwerk ook
stevig zullen uitbreiden en verbeteren.
We gaan meer materiaal opsturen. Voor de dierenartsen en voor het project.
We gaan investeren in vangvaardigheden en materiaal.
We gaan concretere afspraken maken met zowel de lokale dierenartsen als de gemeenten en
ministeries over het vervolg en de toekomst van het project.
We gaan starten met het nieuwe educatiemateriaal op de scholen.
We hopen dat er een start gemaakt kan worden met het onderzoek naar het gedrag van de
hondenpopulatie op Santo Antão.

8. Financiën 2019
8.1 Algemene toelichting
Van 1 januari 2019 tot 5 juni 2019 heeft Iris bij het opzetten van de projectactiviteiten uit eigen
buidel geput bij gebrek aan de aanwezigheid van een bankrekening voor het project. Zij hield daarbij
zorgvuldig bij welke uitgave zij deed, door het bewaren van de nota’s. Die bankrekening kwam
beschikbaar op 6 juni 2019.
In augustus 2019 werd het boekhoudsystem ingevoerd door Wim Damman. Daar zijn we ontzettend
blij mee. Zo houden we zaken goed op orde en inzichtelijk. De nota’s, donaties en de hulp van een
fonds werden accuraat bijgehouden en doorgenomen met de bestuursleden.
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Tijdens de twee castratieacties zijn er veel berichten en foto’s op de Facebook-pagina van het project
verschenen en hebben een aanzienlijk aantal personen een financiële bijdrage gedaan al dan niet via
een persoonlijke oproep van vrijwilligers.
In een enkel geval hebben we een gedeelte van de kosten van de ticket vergoed. De eerste try out
actie hebben we beide dierenartsen een kleine tegemoetkoming voor de kosten van de vliegtickets
gegeven. Daarna hebben we besloten om dat niet te doen. De teams van de acties worden immers
groter en dan worden de kosten te hoog. Bovendien zorgt het voor ongelijkheid tussen deelnemers
die dit niet zouden ontvangen. Bij de tweede actie hebben we twee artsen een kleine
tegemoetkoming verstrekt omdat de tickets inmiddels erg in prijs gestegen en we omhoog zaten met
het aantal deelnemende artsen.
Voor de afsluiting van het boekjaar 2019 zijn de kosten uit de buidel van Iris verrekend en werd het
Project “een hond een vriend” verrijkt door een forse donatie van haar.
Voor een inzicht in de balans over het jaar 2019 word u verwezen naar het bijgevoegde overzicht. We
zijn 2019 met een batig saldo geëindigd.
8.2 Fondsen
In 2019 hebben we van Stichting Nijhof voor mens en dier en van Stichting Dutch Animal Care een
bijdrage van € 4000,- ontvangen. De bijdrage van Stichting Nijhof begin 2019 heeft het voor ons
mogelijk gemaakt om de eerste castratie actie te organiseren en de andere activiteiten in het eerste
half jaar. Dankzij Dutch Animal Care waren we verzekerd van tijdige financiering van de tweede
castratieactie. We zijn beide zeer dankbaar. Zonder deze steun hadden we de activiteiten in 2019
niet kunnen realiseren.
8.3 Donaties
Suze en Fred van “50/50 shop helpt dieren met bestellingen” hebben ons maandelijks gesteund met
een bedrage van circa € 200 a € 300 euro.
De rest van de donaties zijn individuele donaties uit Nederland, inzamelingsacties door individuen,
persoonlijke donaties van zowel Caspar als Iris geweest en kleine donaties voor castraties die de
inwoners van Santo Antão hebben gedaan. Een veel groter resultaat dan we hadden mogen
verwachten. Dit maakt het project mogelijk en hiermee hebben we mede al dekking voor een deel
van de castratiekosten van de actie in april 2020.
8.4 Donaties in natura
Baten en kosten zijn groter dan de bedragen in het overzicht omdat er veel noodzakelijk materiaal en
dienstverlening in natura gedoneerd wordt. Denk aan hechtdraad, vlooienmiddelen, halsbanden &
riemen, spuitjes etc. En omdat vrijwilligers die meegaan naar Kaapverdië hun eigen vliegtickets,
bagage, visum entingen etc betalen. En kortingen die we van sympathisanten ontvangen op inkopen
van bijvoorbeeld de t-shorts, medicijnen, het om niet opmaken en ontwerpen van flyers en folders
etc. Ook ontvangen vrijwilligers in Nederland en het bestuur geen onkostenvergoeding.
De gemeenten van Santo Antão dragen ook bij door overnachting accommodatie tijdens de
castratieacties te verzorgen, lokaal vervoer en de meeste maaltijden. Dat zou anders een grote
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kostenpost zijn. Het ministerie van Landbouw draagt bij door ons toestemming te verlenen om voor
de acties medicijnen en materiaal te importeren en door de dierenartsen toestemming te geven om
in werktijd mee te helpen.
8.5 Resultaten: exploitatierekening en begroting

Exploitatierekening, baten en lasten 2019
BATEN
Fondsen
Donaties
Rente
Reiskosten
Overige
nog toe te delen
Overige inkomsten
TOTAAL AAN BATEN

€ 8.000,00
€ 10.170,46
€ 6,91
€ 0,00
€ 34,67
€ 0,00
€ 0,00
€ 18.212,04

LASTEN
Castratie actie 1 (april try out)
Castratie actie 2 (november)
Onderzoek/aanpak populatie en incidenten
Uitrusting en Opleiding dierenarts Kaapverdië
Educatie
Bewustwording/Communicatie
Oprichtingskosten
Diversen
Bankkosten
Castr algemeen
Reiskosten artsen

TOTAAL AAN LASTEN
RESULTAAT BOEKJAAR 2019

€ 3.533,98
€ 4.928,54
€ 0,00
€ 701,97
€ 38,90
€ 809,85
€ 370,00
€ 69,33
€ 88,13
€ 0,00
€ 1.128,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.668,70
€ 6.543,34

BATIG
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Begroting versus kosten
2019
castratie-actie 1: 300 honden
castratie-actie 2: 300 honden
onderzoek en aanpak populatie en incidenten
middelen dierenartsen x2
educatie kosten
communicatie en campagne kosten

Begroting

overige kosten
totaal
toelichting castratiekosten:
toelichting middelen dierenartsen:
toelichting educatiekosten:
toelichting communicatie en campagne kosten:
toelichting overige kosten:

Kosten
5000
5000
3000
3000
500
1000

3534
4929
0
702
39
810

2500
20000

1656
11670

kosten castratie 100-300 honden, team NL 8-12 personen, excl kostenvliegtickets/overnachtingskosten
basis uitrusting: instrumenten en medicijnen
drukwerk en reiskosten lokale vrijwilligers
drukwerk, banners, shirts, websites etc
adminkosten, onvoorzien en:
jaar 1: vangmateriaal
jaar 2: operatie aparatuur en faciliteiten
jaar 3: diagnose apparatuur

Voor 2019 tot en met 2021 hebben wij jaarlijks een bedrag van € 20.000 euro begroot aan inkomsten
en uitgaven. De geldelijke inkomsten in 2019 (inclusief de privé donaties van Caspar en Iris) hebben
dit bedrag bijna bereikt. Samen met donaties in natura overstijgen we dit bedrag.
De uitgaven voor bepaalde begrote posten zijn lager uitgevallen dan begroot.
Zo vereist de educatie op de scholen een langere voorbereiding. In 2020 zullen we meer kosten
maken voor de uitgaven en verspreiding van educatiemateriaal.
Ook de uitrusting van de lokale dierenartsen gaat stapsgewijs en is en proces, dat naast het uitrusten
met kennis en materiaal vergezeld moet gaan met goede en duidelijk afspraken over het gebruik
daarvan voor castraties en veterinaire zorg voor dieren.
Daarnaast hebben we bepaalde uitgaven niet hoeven doen omdat ons kosten en diensten in natura
geleverd zijn. Omdat dergelijke bijdragen fluctueren en afhangen van bereidheid en beschikbaarheid
houden we ook voor 2020 dezelfde begroting aan.
Het positieve saldo wordt volledig ingezet voor de kosten in 2020.
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