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“Deel je brood
met wie honger lijdt”
Jesaja 58:7
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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Food for All over het jaar 2020, een jaar dat voor
een groot deel in het teken stond van de wereldwijde COVID-19 pandemie en de gevolgen
daarvan voor de deelnemers aan onze lopende projecten in Ethiopië.
Daar kwam nog de gespannen politieke situatie bij, die
voor grote groepen van de bevolking zeer bedreigend is.
Na het aantreden van de nieuwe jonge premier Abiy
Ahmed in 2018 en de daarop volgende verruiming van
vrijheden staken sluimerende etnische spanningen de
kop op en brak er in 2020 geweld uit tussen
verschillende bevolkingsgroepen, uitmondend in een
grootschalig ingrijpen van het leger in het noorden van
het land.
Als FFA konden we gelukkig voortdurend contact houden met onze partners in Ethiopië en
weten we van hen dat het werk aan de projecten voor de allerarmsten door kon gaan, zij het in
aangepaste vorm door de coronamaatregelen. Dit is niet in de laatste plaats te danken aan de
voortdurende trouwe ondersteuning door onze achterban.
Daarnaast kon, in vervolg op het voorbereidende overleg hierover in 2019, in januari 2020 de
formele samenwerkingsovereenkomst met Stichting Woord en Daad ondertekend worden.

De aansturing en uitvoering van het project van Bright Future Ethiopië in Fital kon hiermee in
vertrouwde en deskundige handen gelegd worden. Verderop in dit verslag leest u hier meer
over.
Het boekjaar loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Bestuur
Ook in 2020 bleef de bestuurssamenstelling ongewijzigd. Door de Covid-19 beperkingen
behoefde geen beroep te worden gedaan op de vaste groep vrijwilligers die normaliter handen spandiensten verleent bij het organiseren van de verschillende activiteiten.
In januari/februari, vlak voor het uitbreken van de Covid-19
pandemie, bracht een delegatie van het bestuur een werkbezoek aan
de verschillende projecten in Addis Abeba en Fital en was er
uitvoerig contact met de vertegenwoordigers van onze
partnerorganisaties. Van dit bezoek is een separaat verslag als
bijlage bij dit jaarverslag gevoegd. Ten gevolge van de strenge
beperkingen door de overheid was het niet mogelijk om in 2020 life
te vergaderen. Wel was er regelmatig per e-mail overleg over de lopende zaken.
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De organisatie
Food for All is een Nederlandse non-profit organisatie, opgericht in 2003 en staat bij de Kamer
van Koophandel ingeschreven onder de naam “Stichting Food for All”, onder nummer 24355514.
Het RSIN nummer is 8128.47.817. Tevens is FFA door de Belastingdienst aangemerkt als een
tot algemeen nut beogende instelling (ANBI) volgens artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956.
De bestuursleden van FFA ontvangen geen beloning, wel kunnen zij onkosten declareren
Stichting Food for All
Christoffelkruid 29
3137WR Vlaardingen
www.food-for-all.nl
info@food-for-all.nl
Rekeningnummer NL24 INGB 0004318998
Adresgegevens

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
lid
lid

Hans Treurniet, Vlaardingen
Franny Treurniet, Vlaardingen
Natnaël Assefa, Rotterdam
Marijke van Papeveld, Barneveld
Ellodin Taddesse, Bergschenhoek

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het verlenen van hulp en bijstand aan mensen in nood in Ethiopië
en hen voorzien van een aantal basisvoorzieningen, en voorts al hetgeen wat met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het verstrekken van voedsel en andere eerste levensbehoeften;
b. medische hulp en het verbeteren van de gezondheidszorg, scholing, werkgelegenheid,
huisvesting en sociale omstandigheden;
c. het inzamelen, transporteren en distribueren van hulpgoederen, levensmiddelen, kleding
etc.;
Dit alles altijd in samenwerking met lokale stichtingen, instanties en betrokkenen.
Beleidsplan Food for All.
In 2016 is het beleidsplan van Food for All nader geformuleerd (zie apart document).
Voor het realiseren van haar doelstellingen werkt Stichting Food For All in Ethiopië nauw samen
met lokale stichtingen en organisaties die dezelfde doelstelling hebben. De hulp richt zich op
meerdere doelgroepen, zoals
- alleenstaande moeders en hun kinderen,
- verwaarloosde (wees)kinderen,
- behoeftige bejaarden.
FFA werkt vanuit een Christelijke levensovertuiging, maar biedt hulp onafhankelijk van de
levensovertuiging van de betrokkenen.
De
geboden hulp via projecten van de lokale
organisaties bestaat uit het voorzien in opleiding,
het vinden van werk, ondersteuning in de
dagelijkse zorg (ook medische) en het bieden van
onderwijs voor kinderen. In specifieke situaties
wordt ook noodhulp verleend.

3

Samenwerking met lokale organisaties
Het initiatief en de verantwoording voor de projecten ligt bij de Ethiopische partners.
FFA maakt de uitvoering van de projecten mogelijk door middel van financiële steun en denkt
uiteraard mee bij de voortgang van de projecten. Voorafgaand aan de start van een project,
dat meestal een doorlooptijd van 3 jaar heeft, overlegt de lokale organisatie aan FFA een
projectplan met begroting dat goedgekeurd is door de lokale overheid. Op basis van dit
projectplan wordt een agreement tussen FFA en de lokale organisatie opgesteld en namens
beide besturen ondertekend door de wettelijke vertegenwoordigers. De financiële steun door
FFA wordt driemaandelijks overgemaakt, na ontvangst en goedkeuring van de voorafgaande
kwartaalrapportage. Aan het einde van het project stelt de lokale organisatie een
evaluatierapport op, dat tevens door de lokale overheid moet worden goedgekeurd. Minimaal
een keer per jaar bezoekt een vertegenwoordiging van FFA de projecten en bespreekt met de
plaatselijke organisatie de voortgang.
Door de samenwerking met Woord en Daad is de situatie ten aanzien van het project van Bright
Future Ethiopia in Fital met ingang van 2020 veranderd. Een en ander is beschreven in de
volgende paragraaf.
Samenwerking met Stichting Woord en Daad
Na de voorbereidende gesprekken in 2019 met Stichting Woord
en Daad en het opstellen van de intentieovereenkomst hebben
op 18 januari 2020 mevrouw Rina Molenaar, CEO van Stichting
Woord en Daad, en Hans
Treurniet, voorzitter van stichting Food for All tijdens de
Werelddag van W&D in Barneveld de definitieve
samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Concreet houdt
dit in dat W&D het project van Bright Future Ethiopia in
Fital overneemt van FFA en er op basis van een uitgebreid
projectplan een overeenkomst gesloten is tussen W&D en
BFE, de uitvoerende lokale hulporganisatie.
Tijdens het veldbezoek aan Fital in januari 2020 met de projectleider van W&D is de
overdracht ook aan de lokale overheidsautoriteiten toegelicht en zijn in open communicatie de
plannen voor de toekomst besproken.
De financiële bijdragen van FFA zijn nu onderdeel van een veel groter budget. De afspraken
hierover zijn vastgelegd in een ‘Funding Agreement’, behorend bij de samenwerkingsovereenkomst.
Samenwerking met Stichting Wilde Ganzen
In het verleden heeft Food for All meerdere keren met succes
speciale acties op touw gezet met Wilde Ganzen. Ook in 2020 is dit
gebeurd. Omdat Wilde Ganzen een speciaal corona-fonds had heeft
Food for All voor de alleenstaande moeders in het EHE project in
Addis Abeba een corona-hulp-actie georganiseerd. De opbrengst hiervan is verdubbeld door
Wilde Ganzen. Onder de paragraaf Embracing Hope Ethiopia wordt dit uitvoeriger vermeld.
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Projectactiviteiten 2020
In 2020 betrof de hulp van FFA hoofdzakelijk weer de volgende drie projecten:
Embracing Hope Ethiopia (EHE)
In de wijk Kore van Addis Ababa, nabij een enorme vuilnisbelt en een sterk
vervuilde rivier, in de buurt van het ‘Alert’ ziekenhuis, werkt de Stichting
‘Embracing Hope Ethiopia’, www.embracinghopeethiopia.com
De hoofdorganisatie is in de USA gevestigd. EHE ondersteunt in Kore
ongeveer 270 gezinseenheden met dagelijkse
levensbehoeften, gezondheidszorg, training en onderwijs. Vanaf
medio 2014 verleende FFA als een van de partners financiële
steun voor een deel van deze gezinseenheden, te weten de kosten
voor 30 vrouwen met hun kinderen. De sponsoring betrof alles wat
nodig is om hen te voorzien van de eerste levensbehoeften,
onderdak, medische zorg, het zoeken van werk, opleiding en
training en last but not least: opvang voor hun kinderen. Die
opvang wilde zeggen: baby- en peuterzorg in de breedste zin van
het woord en de wat grotere kinderen konden naar school. Het 2e
drie-jarenproject liep medio 2020 af.
In verband met verminderde inkomsten en de toegezegde steun aan andere project is geen
nieuwe vervolgovereenkomst met EHE aangegaan. Wel worden via FFA door “foster parents”
kinderen van EHE gesponsord. Dit betreft veelal kinderen waarvan de moeder in het gunstigste
geval een baantje heeft, een klein loontje verdient en met haar kinderen gehuisvest is in een
onderkomen dat de naam huis niet verdient. Voor € 30,- per maand krijgt het kindje alle zorg
die het nodig heeft, goede voeding, scholing of dagopvang, medische verzorging etc. De sponsor
krijgt een foto van “zijn/haar” kind en twee keer per
jaar gegevens hoe het met hem/haar gaat.
Ook in Ethiopië heeft de coronapandemie flink
toegeslagen. Vooral de gevolgen van de lock down zijn
desastreus. Vrouwen die bijvoorbeeld een handeltje
hadden opgezet of een baantje in de bouw hadden,
kwamen zonder inkomsten te zitten. FFA heeft in het
voorjaar van 2020 een succesvolle hulpactie op touw
gezet. Doordat
Wilde Ganzen
het bijeengebrachte bedrag heeft verdubbeld kon er
€ 20.000,- aan EHE worden overgemaakt.
In de loop van 2020 werden de scholen van EHE onder
strikte voorwaarden weer geopend en de kinderen
houden zich keurig aan de regels betreffende afstand
houden en mondkapjes dragen.
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Rehoboth
Rehoboth is een kinderhuis in Addis Ababa dat in 2005 is
opgericht door de Ethiopische Netsi Assefa. Zij heeft zich
toen, met toestemming van de plaatselijke overheid,
ontfermd over twaalf straatkinderen tussen de 4 en 9 jaar
en voor hen een kinderhuis opgericht. De kinderen, inmiddels
allemaal tieners, krijgen een veilige, liefdevolle
verzorging en hebben de mogelijkheid om naar school te
gaan. Sinds 2014 steunt FFA Rehoboth financieel. Het
jaar 2020 was voor de jongeren extra moeilijk omdat de
scholen gesloten waren en hun studie hierdoor
vertraging opliep.
Gelukkig hadden ze
steun aan elkaar
met het studeren thuis. Ook hielpen zij allemaal mee in het
huishouden, deden klusjes en de boodschappen. Financieel
is het een hele toer om het huishouden draaiende te houden
want alles is schrikbarend veel duurder geworden in
Ethiopië. Naast hun studie verrichtten ze zelf ook
bijbaantjes om een extra zakcentje te hebben. Al met al
leren de tieners steeds meer en meer om op eigen benen te staan. Omdat er bewust geen nieuwe
‘instroom’ is zal dit project na een aantal jaren op natuurlijke wijze beëindigd worden.
Bright Future Ethiopia
Ongeveer 150 km ten noorden van Addis Ababa, in een
plattelandsstreek die gekenmerkt wordt door verlatenheid,
misoogsten en grote armoede, ligt de plaats Fital. De mensen
wonen in kleine gehuchtjes in de streek rondom Fital. Sinds 2016
voert de stichting Bright Future Ethiopia Development and
Charity
Association
(BFE)
projecten uit, gericht op de
ondersteuning van alleenstaande ouderen en verwaarloosde
kinderen, veelal (half-)wezen. Tot 2020 werden deze projecten
volledig gefinancierd door Food for All. Dit betrof een
langlopend 3-jarenproject en daarnaast kortlopende projecten
voor noodhulp aan IDP’s (binnenlandse vluchtelingen) en een
mede door Wilde Ganzen gefinancierde actie voor de aanschaf
van een gebruikte Toyota Hilux Pickup. Na het aflopen van het eerste 3-jaren project medio
juni 2019 en de evaluatie daarvan is nagedacht over een vervolgproject, met een uitbreiding
van de hulp en deze (nog) meer te richten op het bevorderen van de zelfredzaamheid,
economische onafhankelijkheid en onderlinge saamhorigheid. Mede hierom is door FFA
samenwerking gezocht met stichting Woord en Daad die het project per 2020 heeft
overgenomen en het zal uitbreiden.
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Tijdens het veldbezoek in januari 2020, samen met de projectleider van Woord en Daad, is met
de vertegenwoordigers van BFE en de lokale overheidsinstanties uitvoerig gesproken over de
aard van het vervolgproject in Fital. Uitgangspunt
was om op de langere termijn toe te werken naar
een duurzaam project met een focus op boeren.
Door hen te trainen om een hogere opbrengst van
het land te creëren zullen ze meer verdienen en
blijft er zodoende ook meer over voor hun
families.
Omdat er in 2020 ook in Fital besmettingen door
het coronavirus zijn gekomen en er door de
overheid beperkingen werden opgelegd kon nog niet gestart worden met de training van de
boeren, maar is de focus verlegd naar voedselhulp en hygiëne producten voor 84 geselecteerde
gezinnen met ouderen en weeskinderen. Aan deze gezinnen zijn, naast voedsel en hygiëne
producten (verschillende soorten zeep en
ontsmettingsmiddel en watercontainers tot 80
liter), ook verbeterde zaden uitgedeeld aan de
families die over grond beschikken. Dit is gedaan
om het project ook te richten op de boeren,
zodat zij zich kunnen richten op het verbouwen
van voedsel. Vooral omdat er vanuit Ethiopië ook
signalen komen dat door alle restricties rondom
corona, maar ook o.a. de sprinkhanenplaag,
voedseltekort weleens het volgende probleem in
delen van Ethiopië kan zijn. Om dat tegen te
gaan in Fital, spelen daarin juist de boeren een
grote rol. Het verstrekken van het voedsel en de hygiëne producten was voor BFE in het begin
een uitdaging, niet alleen om alle goederen in te kunnen kopen, maar ook het transporteren naar
Fital vanwege de opgelegde maatregelen. Na de zomermaanden is het transportbeleid weer
versoepeld, waardoor het gemakkelijker werd om de distributies te organiseren.
Ondanks de onzekerheid zijn er voor 2021 doelen gesteld om
met BFE naar toe te werken. Als Covid-19 het toelaat zal de
noodhulp afgebouwd worden en een begin gemaakt worden met
het trainen van boeren. Daarvoor is het wel nodig dat het
personeel van BFE zelf ook training kan volgen, en moet het ook
mogelijk zijn om als groep boeren bij elkaar te komen. Hopelijk
gaat dat lukken en kan het oorspronkelijke plan uitgevoerd gaan
worden. Daarnaast zal Sanka Sepe (foto) , de oprichter van BFE
en huidige bestuursvoorzitter, full time in dienst komen. Met de
kennis die Sanka in huis heeft biedt dat BFE de kans om te
groeien als organisatie en verder te professionaliseren. Het is
Sanka’s wens om de mensen in Fital te ondersteunen in hun moeilijke leefomstandigheden, door
zich straks voltijd in te kunnen zetten bij BFE, dus we hopen dat dit verder vorm kan krijgen.
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Individuele sponsoring
Ook in 2020 ondersteunde FFA enkele individuele personen die door uiteenlopende
omstandigheden in een noodsituatie verkeerden. Ook een aantal jongeren kreeg financieel steun
bij het volgen van onderwijs. Dit werd mede mogelijk gemaakt door ‘koppelen’ van deze personen
aan donateurs in de achterban van FFA.
Almaz Wecha
Almaz is een jonge weduwe met twee dochters, Elsa en Mihiret. Omdat Almaz in grote armoede
leefde na het overlijden van haar man, heeft FFA sponsors gezocht (en gevonden!) om haar te
helpen. Almaz tobde erg met haar gezondheid en bleek na
onderzoek HIV positief te zijn. Gelukkig kon zij medicatie
krijgen en die helpt heel goed. Zo goed, dat het Almaz lukte
om weer te werken en zij zette een handeltje op, dat heel
goed liep. Bij de ontmoeting met Almaz en haar dochters
tijdens het werkbezoek in januari jl. was zij een heel andere
vrouw dan een paar jaar eerder, toen zij er zo slecht aan toe
was. Zij was ook duidelijk trots dat zij kon werken en zij keek
uit naar het moment dat zij geen hulp meer nodig had. Toen kwam de corona-misère en Almaz
moest met haar handeltje stoppen. Wat een geluk dat zij en haar
meisjes nog steeds via FFA hulp konden krijgen, omdat haar sponsors
bereid waren hun hulp aan haar voort te zetten! Op de vraag wat zij
beslist heel hard nodig had zei ze na lang aarzelen: “een bed voor Elsa
en Mihiret”. Wat bleek? De meisjes, ongeveer 12 en 10 jaar oud,
sliepen nog steeds bij hun moeder in bed omdat er maar 1 bed in huis
is. Dank zij extra giften heeft FFA wij haar en haar meisjes kunnen
helpen aan een prachtig stapelbed. Voor Almaz en haar dochters is
2020 toch een moeilijk jaar geweest. Maar gelukkig zijn degenen die
Almaz in 2020 gesteund hebben bereid zijn om die steun nog een
poosje voort te zetten, met name dan voor de studie van de dochters.
Tenaye Semeko
Tenaye is weeskind dat op zeer jonge leeftijd haar ouders verloor en hen ook nooit gekend
heeft. Ze is gehandicapt aan een been, groeide op bij een tante en werd in 2007 deelnemer in
het FFA project van de Presbyterian Church in Addis Abeba. Ze kon
zodoende naar school gaan en studeerde daarna met de hulp van
Nederlandse sponsors door voor onderwijzeres. Ze kreeg een baan en
staat voor de klas (70 leerlingen!) maar had verdere ambities en
combineerde haar werk met een avond/weekend studie accountancy. Die
studie rondde ze eind 2018 af, waarna ze doorging aan de Universiteit
voor haar ‘Master’. Door de Covid is deze studie in 2020 vertraagd maar
de verwachting is dat ze in 2021 haar ‘graduation’ zal kunnen vieren.
Tenaye heeft een enorm verantwoordelijkheidsgevoel, ook tegenover
haar sponsors, om de kansen die zij krijgt te benutten.
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Aschalew Kefyalew
Aschalew is de oudste van de “Rehoboth-kids”. Zo
gedraagt hij zich ook: een beetje vaderlijk tegenover
zijn broers en zussen, maar op een leuke manier, die
ieder ook van hem accepteert. Door een particuliere
(FFA) sponsor was het voor hem mogelijk om een studie
werktuigbouwkunde aan de universiteit van Dire Dawa te
gaan volgen. Deze studie heeft hij met goed gevolg aan
het einde van 2020 afgerond. Het wachten is nu op het
officiële moment van zijn “graduation” en in ontvangstnemen van zijn bul. Door Covid-19 kon
deze ceremonie nog niet plaats vinden maar hopelijk gaat dit in 2021 lukken. Zijn grote droom
is om een baan te vinden als onderhoudsmonteur bij Ethiopian Airlines.
Fundraising
Het verwerven van de financiën om uitvoering van de projecten mogelijk te maken is, naast
het meedenken in het beleid van de projecten, een hoofdtaak voor FFA. Ook in 2020 vormden
de periodieke bijdragen van de vaste kern van donateurs de
basis van de inkomsten van onze stichting, waarbij de ANBI
status van FFA een belangrijk gegeven is. Door de
beperkingen vanwege de COVID-19 konden geen presentaties
gehouden worden of standjes bemand worden om onze
producten uit Ethiopië te verkopen. Een uitzondering was de
druk bezochte Werelddag van Woord en Daad in Barneveld in
januari, waar Food for All met een mooie stand aanwezig was.
In april werd een (digitale) corona inzamelingsactie gehouden
voor de alleenstaande moeders met kinderen van EHE in de
Addis Abeba. De opbrengst hiervan werd verdubbeld door
Wilde Ganzen. In de
AH-supermarkt in
Vlaardingen hing twee maanden lang weer de statiegeld
bonnenbus die een mooi bedrag opleverde. Ook was er
weer de opbrengst van het oud papierinzameling bij
Kerkcentrum Holy in Vlaardingen. Ook kregen wij van
enkele kerkelijke gemeentes de opbrengst van een
collecte overgemaakt. In oktober kreeg FFA het
aanbod om in de Hoogstraat in Vlaardingen een etalage
in te richten. Het is geen winkel, alleen een etalage en
wie belangstelling heeft om iets moois uit de etalage te
kopen, kan de contactgegevens op de winkelruit vinden.
In april verscheen een extra nieuwsbrief nr. 31 in verband met het werkbezoek aan Ethiopië
en de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met Woord en Daad. De
gebruikelijke halfjaarlijkse nieuwsbrieven nr. 32 en 33, waarin over de voortgang van de
projecten en de ontwikkelingen binnen FFA werd verteld. verschenen in juni en december.
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Toelichting financieel overzicht
In het financieel overzicht zijn zowel de inkomsten als de uitgaven gesplitst in vier subgroepen.
Bij de Inkomsten zijn dat Giften, Individuele sponsoring, Acties en Overige inkomsten. De
uitgaven bestaan uit Projectkosten, Individuele sponsoring, Uitgaven t.b.v. Acties en Overige
uitgaven. De uitgaven bestaan voor ca. 98% uit kosten voor de verschillende projecten en de
individuele sponsoring.
Door de in de achterliggende jaren opgebouwde buffer is FFA in staat het negatieve saldo van
inkomsten minus uitgaven ten bedrage van € 18.528,95 uit eigen middelen op te brengen.
De bijdragen voor het kinderhuis Rehoboth in Addis Ababa lopen nog enkele jaren door, tot het
moment dat de tieners volwassen zijn en in staat om in hun eigen inkomen te voorzien.
Het 3-jaren project Kore van EHE in Addis Ababa liep medio 2020 af. Er zijn geen nieuwe
verplichtingen met EHE aangegaan. De sponsoring van EHE kids is op basis van overeenkomsten
met Nederlandse particuliere sponsors.
Het 3-jaren project Fital van BFE is met ingang van 2020 overgenomen door Woord en Daad.
In het Funding Agreement is vastgesteld dat de bijdrage van FFA aan W&D voor dit project
een streefbedrag is. Ingeval van teruglopende inkomsten van Food for All kan in onderling
overleg volstaan worden met een lager bedrag. Om deze reden is het niet als een verplichting
opgenomen.
Op de volgende pagina is naast de balans een gespecificeerd overzicht gegeven van de
inkomsten en uitgaven.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
31-12-2020

31-12-2019

ACTIVA
Liquide middelen
-

betaalrekening ING

€

11.232

€

15.768

-

spaarrekening ING

€

775

€

775

-

spaarrekening ASN

€

466

€

14.459

-

totaal liquide middelen

€

12.473

€

31.002

€

0

Nog te ontvangen
-

Rente spaarrekeningen 2020

€

0

-

Oud Papier Kerkcentrum Holy

€

144

-

totaal nog te ontvangen

€
€

TOTAAL ACTIVA

0

144

€ 12.617

€ 31.002

PASSIVA
Reserve
-

Algemene reserve

-

totaal reserve

€

12.595

-€
€

12.595

€

22

7.998
- €

7.998

Nog te betalen
-

Bankkosten december 2020

-

Totaal nog te betalen

€

22

Projectgerelateerde verplichtingen
-

Embracing Hope Ethiopia – Addis Ababa

€

0

€

9.000

-

Bright Future Ethiopia - Fital

€

0

€

0

-

Stichting Woord en Daad (tbv BFE-Fital) €

0*

€

-

totaal projectgerelateerde verplichtingen

€

TOTAAL PASSIVA

30.000**

0

€ 12.617

€

39.000

€ 31.002

* De bijdrage van FFA aan W&D is een streefbedrag dat ingeval van teruglopende inkomsten lager kan zijn. Om deze reden
is het vanaf 2020 niet meer als verplichting opgenomen. E.e.a is vastgesteld in het Funding Agreement tussen W&D en FFA.
** Deze verplichting vloeide mede voort uit de overeenkomst tussen FFA en BFE die medio 2019 afliep en was tevens een
overbrugging tot de formele overname per 1-1-2020 van het project door Woord en Daad.
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FINANCIEEL OVERZICHT 2020
Inkomsten
Giften
- Giften/donaties
- Giften specifiek (Rehoboth)
- Diverse giften
- OPA Kerkcentrum Holy
- Subtotaal Giften
Individuele sponsoring
- Sponsoring Almaz
- Sponsoring dochters Almaz
- Sponsoring Tenaye, incl. mentor
- Sponsoring Nebiyou
- Sponsoring Aschalew
- Sponsoring EHE kids
- Subtotaal Individuele sponsoring
Acties
- Corona actie EHE
- Opbrengst statiegeld bonnenbussen
- Verkoop diversen + presentaties
- Collectes
- Presentaties bijdragen
- Verkoop diverse markten
- Subtotaal Acties
Overige inkomsten
- Rente ING 2019
- Rente ASN 2019
- Subtotaal Overige inkomsten

Uitgaven
Projectkosten
- Kinderhuis Rehoboth Addis Ababa
- Project EHE Kore Addis Ababa
- Corona actie EHE, afdr. aan Wilde Ga.
- Project BFE Fital Children & Elderly
- Project BFE Fital Vervolgproj. (W&D)
- Subtotaal Projectkosten
Individuele sponsoring
- Sponsoring Almaz
- Tenaye studiekosten, incl. mentor
- Sponsoring Nebiyou
- Sposoring Aschalew
- Sponsoring EHE kids
- Subtotaal Individuele sponsoring
Uitgaven t.b.v. Acties
- Inkoop winkeltje (Ethiopië)
- Subtotaal Uitgaven t.b.v. acties
Overige uitgaven
- Bankkosten + kosten betalingsverkeer
- Nieuwsbrieven + verzending
- Kantoorbenodigdheden
- Bestuurskosten + diverse onkosten
- Onkosten Projectbezoek Ethiopië
- Website
- Subtotaal Overige uitgaven

€ 30.694,00
€
585,00
€
519,00
€ 1.699,13 *
€ 33.497,16
€
€
€
€
€
€

2.175,00
0,00
1.840,00
220,00
680,00
240,00
€

5.155,00

€ 10.556,00
€ 1.012,05
€
518,00
€ 1.028,05
€
0,00
€
440,00
€ 13.554,10
€
€

- Totaal Inkomsten

0,24
7,19
€

7,43

€
€
€
€
€

€ 62.120,04
€ 2.725,00
€ 2.255,00
€
220,00
€
850,00
€
240,00
€ 6.290,00
€

€
€
€
€
€
€

Totaal Uitgaven

€ 52.213,69

5.278,51
16.641,76
10.049,50
0,00
30.150,27

487,28
€

487,28

477,53 **
175,38
122,29
94,45
774,61
78,65
€

1.722,91

€ 70.620,23

** Waarvan € 21,77 te betalen in 2021

* Waarvan € 144,18 te ontvangen in 2021

SALDO INKOMSTEN MINUS UITGAVEN
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- € 18.406,54

