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1. Voorwoord 

Op vrijdag 10 mei 2019 vertrokken we met de vrijwilligers naar Doboj in Bosnië.

Na de vaste tussen-overnachtings-stop in Stockenboi, Oostenrijk,  zijn we op zondag de 
12e aan de slag gegaan voor Sanja & Zoran Gavric. Vooral het weer was dit jaar een extra 
uitdaging voor het project. Ook dit jaar zijn naast de bouwers Esther & Maya meegegaan 
voor de nodige Sociale media aandacht. Daarnaast is er veel beeld geproduceerd om het 
hele project vast te leggen.
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2. Missie

Stichting Make Sense! biedt mensen de 
mogelijkheid samen de kwaliteit van hun 
leven te verrijken op een liefdevolle, 
enthousiaste en respectvolle wijze, vanuit 
de overtuiging dat alle mensen 
gelijkwaardig zijn.
Stichting Make Sense! werkt op basis van 
vrijwillige, onvoorwaardelijke bijdrag.
Kernwoorden van Make Sense! zijn think-
do-care: met onze kennis en vanuit het 
hart, in
samenwerking met lokale (vak)mensen 
projecten realiseren. En wel op een 
dusdanige wijze dat na een bezoek van 
Make Sense! de lokale bevolking zelf 
verder aan zijn toekomst kan werken.

3. Doelstelling.

De doelstellingen van Make Sense! zijn:

• Projecten kiezen die passen in de 
missie en die te realiseren zijn met de 
beperkte middelen die we hebben.

• De projecten met enthousiasme en 
inzet uitvoeren en evalueren.

• Een vaste groep vrijwilligers verkrijgen 
die we voor diverse projecten kunnen 
benaderen.

• Deze vrijwilligers nauwer betrekken bij 
de stichting door het organiseren van 
activiteiten.

• Het verwerven van meerdere vaste 
donateurs.

• Het verkrijgen van subsidiegelden.
• De naamsbekendheid van Make 

Sense! vergroten.
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• Het opzetten en actueel houden van 
een professionele website.

• Het bieden van een sociaal netwerk 
voor iedereen die bij Make Sense! 
betrokken is.

• Fondsenwerving d.m.v. evenementen.

Door het verwezenlijken van 
bovenstaande punten biedt Make Sense! 
mensen de mogelijkheid de kwaliteit van 
hun leven te verbeteren.

4. Strategie en beleid.

In 2007 hebben we met de denktank van 
Make Sense! een inspirerende 
bijeenkomst gehouden. Belangrijkste 
conclusies van die meeting waren dat we 
allemaal willen bouwen aan de toekomst 
van Make Sense!. Dat we stap voor stap 
onze activiteiten in Bosnie Herzegovina 
willen vormgeven en uitbouwen. Dat we 
willen leren van wat we doen. Dat we onze 
organisatie van vrijwilligers nog beter 
(duurzamer) willen neerzetten. Door deze 
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keuze te maken en ons te focussen op 
Bosnie Herzegovina verwachten wij nog 
effectiever en efficiënter te kunnen zijn. 
Onze focus blijft bovendien dat de 
projecten van mens-tot mens iets 
betekenen en dat het gaat om het 
verbeteren van de kwaliteit van leven, van 
zowel de deelnemers aan de lokale 
projecten als onze vrijwilligers.Organisatie 
structuur.

Make Sense! is sterk dankzij haar 
vrijwilligers. Bestuur, denktank, en 
projectvrijwilligers: allen zetten zich 
onbetaald in voor haar activiteiten.

5. Organisatie en structuur.

Als stichting heeft MakeSense! heeft een 
bestuur & (bouw)denktank. Daarnaast zijn 
er natuurlijk ook de vrijwilligers die 
inmiddels voor een groot deel uit een vaste 
club mensen bestaat. Ook zij hebben bij 
belangrijke keuzes een stem.

Bestuur :
Het bestuur bestaat uit :
• Kees van Wuyckhuyse (voorzitter)
• Meriam Havinga (secretaris)
• Kees de Rijk (penningmeester)
• Esther van Halteren (vice-voorzitter)
• Maya Pajovic (Pr en Socials)
algemene bestuursleden ((bouw)denktank)
• John Stuijvenberg
• Andre de Vroom.

Denktank :
Make Sense! Wordt ondersteund door de 
(bouw)denktank. Deze bestond in 2019 uit 
John Stuijvenberg, Kees van Wuyckhuyse 
en Andre de Vroom. De denktank zorgt 
ervoor dat zaken gecommuniceerd worden 
naar ‘de buitenwacht’. Denk hierbij aan 
geïnteresseerden, donateurs en 
(voormalig) vrijwilligers. Zij bereidt 
daarnaast het project voor het volgende 
jaar voor.

Inmiddels is er een soort van ‘standaard’ 
type huis ontworpen. De nodige 
aanpassingen worden met een klein team 
techneuten doorgenomen. Deze 
aanpassingen komen vooral omdat als er 
een fundatie aanwezig is deze de 
maatvoering en mogelijkheden van de 
woning sterk bepaald. Ook worden er elk 
jaar kleine ‘bouwuitvindingen’ bedacht. 
Deze zorgen ervoor dat de woning elk jaar 
beter wordt en er voor de vrijwilligers 
eenvoudiger, sneller en leuker gebouwd 
kan worden. 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6. Marketing PR & Fondsenwerving.

In 2019 heeft het bestuur en de vrijwilligers 
op diverse manieren geprobeerd fondsen 
te werven voor het nieuwe project. 
Wederom blijkt dat, ondanks alle energie 
die er gestoken wordt in marketing en 
publiciteit, het moeilijk blijft de juiste 
financieel kanalen aan te boren. Het 
mooiste zou zijn als er een paar duurzame 
donateurs ons werk gaat steunen. 
Inmiddels is het wel zo dat o.a. Bos 
Machines zo’n donateur is geworden. 
De vernieuwde site doet het goed al 
vinden de kleine donateurs, Dese zijn 
meestal al wat ouder, het soms wat 
moeilijk om iets te doneren. We hebben 
deze drempel zo laag mogelijk gehouden. 
Ook is het zo dat er al vele jaren kleine 
vaste bedragen binnenstromen van 
mensen die ons een warm hart 
toewensen. Mooi want alle kleine beetjes 
helpen.
Eén van de manieren waarop Make 
Sense! Verder fondsen werft is door een 
aantal keer per jaar een nieuwsbrief via 
mailchimp te verspreiden onder familie, 
kennissen, vaste donateurs, vrijwilligers en 
andere belangstellenden. In de 
nieuwsbrieven wordt aandacht gevraagd 
voor de projecten, wordt soms een oproep 
gedaan voor vrijwilligers en wordt vaak 
gevraagd om onze projecten 
financieel te ondersteunen.
In de nieuwsbrieven wordt doorverwezen 
naar de website en de facebookpagina 

waar meer informatie te vinden is over 
onze toekomstige projecten en behaalde 
resultaten.
Ieder jaar is het voor een kleine stichting 
als de onze weer een uitdaging om de 
benodigde financiële middelen bij elkaar te 
krijgen om de bouw van een huis te 
kunnen bekostigen. Dankzij een aantal 
gulle gevers uit de diverse netwerken, een 
bijdrage vanuit de collecte van een kerk en 
dankzij de opbrengst van de organisatie 
van een Ladies Night en diverse 
sponsormaaltijden die georganiseerd 
waren i.s.m. Karel de Rijk (de broer van 
Kees) en natuurlijk met de hulp van vaste 
donateurs en diverse bedrijven die ons 
sponsoren hebben we het weer voor 
elkaar gekregen om het benodigde geld te 
generen.

Giften in Natura.
Naast financiële steun ontvangen we ook 
bijdragen in andere vorm. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de sponsoring van 
bevestigingsmateriaal (gegalvaniseerde 
strips, hoeken, en diverse schroeven en 
spijkers). Ook biedt Bos Machines uit 
Vianen ons gratis vergaderruimte (en 
koffie / thee) aan voor onze 
bestuursvergaderingen, bijeenkomsten 
met de vrijwilligers en de denktank.

Op locatie in Doboj proberen we ook locale 
bedrijven een deel te laten sponsoren. Dit 
is dan in de vorm van vervoer van 
materialen of het bouwmateriaal zelf. 
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In één week een huis bouwen in Bosnië
Stichting Make Sense! doet het elk jaar 
met een groep vrijwilligers

“Zoals veel goede dingen spontaan ontstaan, zo begon onze 
stichting vanuit een particulier initiatief. Vlak na de oorlog, 
in voormalig Joegoslavië, zorgden we voor een konvooi 
bruikbare spullen. Daarna knapten we een plaatselijk 
ziekenhuis in Doboj op. Het eerste huis verbouwden we in 
2013. Sindsdien bouwen we elk voorjaar een huis voor 
een arm gezin in Bosnië-Herzegovina.” 

Kees van Wuyckhuyse, voorzitter van Make Sense!, woont in 
Achthuizen en is in het dagelijks leven architect, docent 
aan de Hogeschool Rotterdam en mede-eigenaar/
initiatiefnemer van GreenHuus, eco-lodges op de 
Kabbelaarsbank. Hij is sinds 2012 bij de stichting 
betrokken. Twee jaar geleden vroeg hij Esther van 
Halteren uit Nieuwe-Tonge om het bestuur te helpen met 
professionaliseren en de fondsenwerving een stimulans te 
geven. Esther is eigenaar van GewoonEsther 
Communicatie. Beide ondernemers vinden 
vrijwilligerswerk belangrijk en zetten belangeloos hun 
kennis en ervaring in. 

Bouwen in één week 
“We vinden het ook gewoon heel leuk om te doen en het is 
dankbaar werk. Het jaarlijks benodigd budget van € 
18.800,- krijgen we van (zakelijke) sponsoren en mensen 
uit het hele land die ons een warm hart toedragen. Met dit 
geld ontstaat in één week een ruwbouwhuis. En creëren 
we binnen een paar maanden een gezonde leefruimte met 
voldoende privacy en rust voor opgroeiende kinderen.” 
legt Kees uit. Om de plaatselijke economie te stimuleren 
wordt er lokaal ingekocht. De groep van 15 vrijwilligers 
wordt geholpen door het gezin en mensen uit het dorp. 
Een klein team vormt de technisch bouwkundige basis. De 
rest van de vrijwilligers helpt met metselen, timmeren, 
verven en hand- en spandiensten. Na vertrek van de 
Nederlanders maken plaatselijke bouwvakkers het werk 
af. Het gezin kan dan voor de winter in het huis wonen.

In de achtertuin
“Waarom Bosnië? Er zijn jaarlijks vele duizenden 

Nederlanders die naar landen van voormalig Joegoslavië 
op vakantie gaan. Start je vanaf Utrecht dan ben je in 
ongeveer 15 uur in Doboj.” aldus Kees. Bosnië behoort 
dus tot de landen in onze ‘achtertuin’. Er is al heel lang 
een band met deze regio. Nederland wierf vanaf 1970 
Joegoslavische mannen voor de scheepsbouw, de metaal- 
en staalindustrie en vrouwen voor de visverwerkende 
industrie, de leer-, textiel- en sigarettenindustrie maar ook 
voor de verpleging. “Verder zijn er na de oorlog velen als 
vluchteling naar ons land gekomen.

De ouderen zijn goed geïntegreerd, hun kinderen zijn vaak 
hoger opgeleid. Ze dragen op een positieve manier bij aan 
de Nederlandse economie en maatschappij.” legt Esther 
uit. Haar man is geboren in Bosnië en zoon van een 
arbeidsmigrant die in 1973 in de Rotterdamse haven 
kwam werken. Esther en haar gezin gaan met enige 
regelmaat naar Bosnië en omliggende landen op vakantie 
om familie te bezoeken en te kamperen. Met Make Sense! 
geeft zij wat terug aan het vaderland van haar man.

Armoede en corruptie  
“Helaas gaat het de achterblijvers niet altijd even goed. 
Men is de gevolgen van de oorlog nog niet te boven. Op 
het platteland heerst armoede, er is veel corruptie en 
41,7% (2016) van de beroepsbevolking is werkloos. 
Bosnië lag ook nog eens op de bekende ‘Balkan-route’. 
De afgelopen jaren had de regio te kampen met grote 
stromen vluchtelingen. Eenvoudige Bosnische gezinnen 
hebben het daarom moeilijk. Daar willen wij graag wat aan 
doen. Wat onze bijdrage elk jaar ook is, het maakt een 
groot verschil voor het gezin dat we helpen.” aldus  Kees. 
“En vraag je het onze vrijwilligers? Ze zijn allemaal 
enthousiast en vinden het super leerzaam. De verschillen 
met je eigen leven in Nederland zijn groot en daar sta je 
pas bij stil als je daar bent. Je bouwt niet alleen een huis, 
je bent ook vaak een voorbeeld voor de jongeren. En met 
onze instelling en werklust stimuleren we onbewust de 
volwassenen om uit hun armoedige omstandigheden te 
komen. Je laat iets fysieks en praktisch achter maar de 
psycho-sociale invloed van ons project is groter.” 

4 t/m 12 mei naar Doboj  
Binnenkort komen alle vrijwilligers samen om de reis door 
te spreken. Kees presenteert dan de bouwtekeningen en 
vertelt over de omstandigheden ter plekke. “Geen enkel 
jaar is hetzelfde. Soms beginnen we in februari met het 
storten van een fundering omdat er nog helemaal niets is. 
Het gezin van vorig jaar leefde met vijf kinderen in een 
lekke schuur. Dat is hard. Het huis van de familie Vasiljevic 
heeft al wel vier muren op een soort fundering. Dat is een 
goed begin om op verder te bouwen.”

Verslag  
Dit jaar gaat Esther ook mee. Samen met fotografe 
Marijana Pajovic (FotoGenic.nl) uit Goes, gaat zij een 
woord- en beeldverslag maken van deze reis en de 
voorgaande projecten. “We zullen via social media en 
stichtingmakesense.nl verslag doen. Overigens kun je via 
de webshop materialen kopen voor de bouw. Wij zijn er 
heel blij mee, want alle beetjes helpen en we willen ook 
graag in 2019 weer een gezin blij maken. Onze 
vrijwilligers betalen overigens hun eigen reis- en 
verblijfkosten.”

(media bericht voor regionale krant)



7. Project 2019.

Dit jaar hebben we een huis voor de 
familie Gavric op een bestaande fundering, 
die veel te groot is voor onze MakeSense! 
woning, gebouwd. Dit heeft nogal voor 
nogal wat aanpassingen gezorgd in het 
ontwerp. Ook hebben we uitvoerig overleg 
gehad met wat de Sanja en Zoran zelf 
wilden. Misschien vreemd, maar dit is de 
eerste keer dat we dat serieus gedaan 
hebben. Maya heeft uitvoerig contact met 
Sanja onderhouden middels telefoon en 
facebook. Ook hebben we Sanja 
gevraagd, voordat we kwamen bouwen, 
regelmatig wat te posten op de sociale 
media over de aanstaande bouw 
van haar huis. Denk hierbij aan 
een rondleiding in haar 
bestaande (huur)huis. Uiteindelijk 
heeft dit vooraf voor een betere 
verstandhouding gezorgd over en 
weer. Ook hebben we vooral 
gebouwd wat zij als gezin nodig 
hebben. Daarnaast hebben we 
gemerkt dat Sanja een ‘sterke 
zelfstandige vrouw is die 
behoorlijk goed weet wat ze wil. We 
hebben gekeken hoe zij als gezin een 
bestendiger inkomen zouden kunnen 
krijgen. Daarom is er in de woning op de 
begane grond een extra kamer 
opgenomen van waaruit zij bijvoorbeeld 
een (groenten)winkel zou kunnen 
beginnen. Rondom hun woning is ook hun 
moestuin en er staat inmiddels een ook 

een mooie groentenkas. Het ontwerp wat 
uiteindelijk gebouwd is is dus een op maat 
gemaakte variant van de MakeSense! 
woning. Zoals eerder opgemerkt was de 
ooit aangelegde fundatie gebaseerd op 
een compleet andere woning dan wij 
uiteindelijk gebouwd hebben voor Sanja & 
Zoran.

Uitgerekend in de week van de bouw was 
er erg veel regen voorspeld. In eerste 
instantie leek het nog mee te vallen maar 
na 1,5 dag regen was de bouwlocatie te 
drassig om goed te kunnen werken. Vooral 
de 1e fase van de bouw, het opmetselen 
van de wanden, was hierdoor eigenlijk niet 

meer verantwoord. De wanden konden 
max. 1 m. opgemetseld worden anders 
zou de metselspecie door de regen te nat 
worden waardoor de wand instabiel zou 
worden. Om dit op te lossen hebben we 
flink moeten improviseren. In Nederland 
zou je in dat geval de steiger met 
krimpfolie ingepakt hebben of er een tent 
over hebben gezet. Dit laatste hebben we 
uiteindelijk ook gedaan. Er werd van een 
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buurman, een kroegbaas met allerlei 
bijhandeltjes w.o. tentenverhuur, een 
partytent gehuurd voor een klein bedrag. 
Deze werd op zijn Bosnisch-houtje-touwtje 
op het werk in elkaar gevogeld. Eigenlijk 
waren de poten na verloop van tijd te kort, 
de wanden werden immers steeds hoger 
en hoger opgemetseld. 
Gelukkig werd het na ruim een dag droog 
genoeg zodat de tent verwijdert kon 
worden.
Dit was net op tijd om volgens planning te 
gaan beginnen met de kapconstructie. 
Inmiddels lag het vloerhout al op de 
balklaag van de verdiepingsvloer zodat we 
redelijk snel verder konden gaan met de 
spanten die o.a. Hennie & Eric , onze 
timmermannen met veel kunst en 

vliegwerk in de regen hadden geprefabd. 
Uiteindelijk is alles ondanks de vertraging 
door de regen in het begin van de bouw 
geheel volgens planning opgeleverd. De 
dag voordat we weer naar Nederland 
zouden vertrekken kon het 
dekbedekkingsbedrijf op het dak de 
dakpanplaten monteren en konden we met 
de traditionele gezamenlijke bbq de week 
afsluiten.

Medio augustus en september is de 
woning door lokale aannemers afgebouwd. 
Er is binnen gestuct, het dak is geïsoleerd 
en voorzien van gipsplaten, de kozijn zijn 
geplaatst en de gevel is geïsoleerd en 
gestuct in een mooi beige tint. - Op naar 
een nieuw project in 2020 -. 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8. Vooruitblik, nieuwe plannen en 
ideeën.

Sinds 2012 bouwen we eigenlijk een soort 
van standaard MakeSense! huis. Op de 
aangegeven kaart hieronder zijn de 
diverse locaties waar ze gebouwd zijn 
vanaf 2011 aangegeven. Al de locaties 
vallen onder de regio Doboj al liggen ze 
soms wel vele kilometers van het centrum 
af. Voor 2011 werden er vooral wat ‘kleine 
en grote klussen uitgevoerd maar werd er 
niet een hele woning gebouwd. In 2011 
hebben we en een huis voor een gezin 
(Dean) gemaakt en een dak gemaakt op 
een bestaand huis. Dit bouwen deden we 
toen nog samen met een bouwgroep uit 
Leusden. Zij bouwden de woning na onze 
werkzaamheden verder. Waarna lokale 
bouwers het werk af konden maken. Naast 
dat deze (kerkelijke) groep medio 2012 op 

hield te bestaan werd bij MakeSense! het 
gevoel om een woning ook een keer zelf af 
te bouwen en min of meer ‘klaar te zien’ 
steeds groter. Vandaar dat toen de 
MakeSense! Woning is ontstaan. Een 
woning die in ruim een week casco klaar 
zou zijn. Dus incl. een dicht dak en 
bruikbare zolderetage. De woning week 
nogal af van hetgeen gebruikelijk is in 
deze regio. Meestal moest er een extra 
verdieping op komen zodat de grootouders 
beneden zouden kunnen wonen en de 
kinderen op de bovenetage. In 
werkelijkheid echter bleek dat deze 
bovenetage als opslag werd gebruikt en 
dat de grootouders in een eigen woning 
bleven wonen in niet onder hun kinderen in 
dezelfde woning.

Terwijl er gebouwd werd zijn er door het 
bestuur een aantal door het rode kruis 
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aangedragen ‘gezinnen’ bezocht. We 
hadden van te voren deze vraag aan het 
Rode Kruis gesteld maar het bleek nogal 
wat moeite te kosten om een goede lijst 
samen te stellen. Uiteindelijk kregen we 3 
adressen door waarvan we er 2 ook 
werkelijk bezocht hebben. Het eerste 
voldeed zo wie zo niet aan wat we in onze 
richtlijnen hebben staan, - een stabiel jong 
gezin met kinderen -, zodat we dat adres 
ook niet bezocht hebben.
Het 2e adres was van een man 
(gescheiden of weduwnaar) die met zijn 
kinderen in een soort garage woonde. Al 
snel bleek dat dit een weinig ‘stabiel gezin’ 
was.

Het laatste adres was van de Fam. Djuric. 
Dit was precies het juiste gezin waar we 
met MakeSense! iets voor konden doen.

De Fam. Djuric, Radana & Sinisa, wonen 
met hun 3 kinderen, Maja, Nikola en 
Dajana in een 1-kamer huurwoning van, 
naar wij weten, iemand die in America 
verblijft. Eigenlijk gaat hun hele ‘inkomen’ 
op aan de huur van deze woning. Het blijkt 
dat ze vanuit de familie een stuk grond 
kunnen krijgen of al hadden waar gebouwd 

mag worden. Dit stuk grond ligt iets van 
hun huidige woonplek af zodat we dit ook 
bezocht hebben. Later bleek dat deze 
bouwplek ingeruild was door een andere 
locatie. Bestuurslid Kees de Rijk, die 
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vanwege zijn vakantiewoning vaak op 
locatie is heeft dit stuk grond later bezocht. 
Er bleek een oude fundatie aanwezig te 
zijn die waarschijnlijk deels gesloopt deels 
vernieuwd moet worden om onze 
standaard MakeSense! Woning te kunnen 
bouwen. Inmiddels is dit in maart van dit 
jaar (2020) gebeurd.

Helaas kunnen we dit jaar, 2020, niet naar 
Doboj vanwege de COVID19 epidemie die 
wereldwijd voor allerlei problemen zorgt. 
De grenzen van en naar Bosnie zijn zelfs 
een aantal weken gesloten geweest. 
Helaas hebben we als bestuur moeten 
besluiten de reis een jaar op te schorten.

Het jaar 2020 zal 
voor MakeSense! 
Zo wie zo de 
boeken ingaan 
als een bijzonder 
jaar. Omdat het 
steeds moeilijker 
wordt om 
sponsoren voor de projecten te krijgen, 
Dragan (onze man in Doboj) met pensioen 
wil en we van het Rode Kruis steeds 
moeizamer adressen van gezinnen in 
nood krijgen wil het bestuur de insteek van 
projecten anders maken. Geen compleet 
huis meer maar weer meer projectgewijs 
gaan bouwen. Dit is eigenlijk de methode 
die tot 2010 gebruikelijk was. Schuurtjes 
maken, een septic tank ingraven, ergens 

een dak repareren of een ander wat 
kleinere klusje doen.

MBO Veiligheidsacademie Zadkine.

Medio maart 2020 werd er vanuit MBO 
school Zadkine beveiliging (2 jarige MBO 
opleiding) contact met ons gezocht.
Zij hebben al enige jaren projecten in 
Bosnië met hun leerlingen. Dit kunnen 
bijvoorbeeld kinderactiviteiten, 
spelmiddagen of voetbaltoernooien zijn 
Ook zouden deze ca. 40 leerlingen kunnen 
helpen bij de bouw activiteiten of een 
voetbalveld op kunnen knappen.

Dit zou mooi aan kunnen sluiten bij de 

wens van enkele leden van het bestuur 
meer met leerlingen en studenten van 
opleidingen in Doboj en Nederland te 
kunnen doen. De leerlingen zouden zelf 
hun sponsoring kunnen regelen en ook het 
regelen van de reis & het verblijf zouden 
ze vooral allemaal zelf willen organiseren. 
Medio 2020 wordt er verder gepraat met 
MakeSense! en Zadkine om te kijken hoe 
deze ‘samenwerking’ of ‘dit samen 
optrekken’ vorm zou kunnen krijgen. 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10.Financiële verantwoording.
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5 FINANCIËLE VERANTWOORDING

I BALANS PER 31 DECEMBER
x ! x ! x ! x !

Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen 0 0

Liquide middelen
Bank 5.173 11.027
Kas 82 2

5.254 11.029

Totaal activa 5.254 11.029

Eigen vermogen
Stichtingsvermogen 3.437 4.669

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Nog te betalen kosten 45 60
Vooruitontvangen giften Project komend jaar 1.772 6.300

1.817 6.360

Totaal passiva 5.254 11.029

II STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER
x ! x ! x ! x !

Baten
Giften - geldelijke bijdragen 15.668 15.373
Giften - in natura p.m. p.m.
Bijdragen van vrijwilligers 4.700 3.520

20.368 18.893

Lasten
Projecten 17.703 14.152
Reis- & verblijfkosten vrijwilligers 3.685 3.710
Algemene kosten 11

21.388 17.873

-1.020 1.020

Financiële baten & lasten
Rentebaten 0 0
Rentelasten en bankkosten 211 238

-212 -238

Saldo -1.232 782

2019 2018

In dit onderdeel geven wij u inzicht in de financiële gegevens van onze stichting

2019 2018

ACTIVA

PASSIVA


