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In de rood aangeduide plaatsen is de Stichting Pater Jan Molenaar actief

Actuele situatie rond de onrust in Kameroen
Inleiding
Al eerder hebben we u geïnformeerd over de redenen voor de huidige onrust in het
Noordwestelijk deel van Kameroen. Kort samengevat zijn deze redenen:
Het gevoel van achterstelling van het Noordwestelijk (Engelstalige) deel ten opzichte van het
(veel grotere) Franstalige gebied, het daarop gebaseerde streven naar zelfstandigheid van
een kleine groep uit het Engelstalige deel en het verzet tegen het jarenlange bewind van de
huidige president Paul Biya. De verkiezingen in oktober 2018 waren aanleiding voor de
opleving van verzet en daaropvolgend ingrijpen van de overheid (politie en leger).
Actuele situatie verwoord door Sr. Hewdig Vinyo van de Tertiary Sisters of St. Francis.
(Kumbo-Noordwest Regio)
De mensen in de noordwestelijke en zuidwestelijke regio's van Kameroen hebben nog steeds
onnoemelijk veel leed als gevolg van de aanhoudende sociaal-politieke crisis in deze regio's.
Sinds 4 jaar leven mannen, vrouwen en kinderen in deze regio's in constante angst. Als
gevolg van gewelddadige vuurgevechten, brandstichtingen op huizen en eigendommen,
willekeurige arrestaties, martelingen en opsluiting van burgers(door zowel de strijdkrachten
van het leger als de ‘vrijheidsstrijders’), hebben velen het comfort van hun huizen verlaten
om hun toevlucht te zoeken in veiligere dorpen, regio's en buurlanden. Scholen zijn de
afgelopen vier jaar gesloten, in sommige gebieden gedeeltelijk, terwijl in andere, zoals
Kumbo volledig. Alleen St. Francis Home for Skills Training (dat al jaren wordt ondersteund
door onze Stichting) is al die jaren niet gesloten. En een toevluchtsoord voor vele kinderen.
Op dit moment worden de gevolgen van deze crisis ondraaglijk. Op dit moment zijn meer
dan 3.000 mensen om het leven gekomen, 60.000 zoeken momenteel hun toevlucht in
Nigeria en andere naburige landen en er zijn bijna een miljoen intern ontheemd. Een
verdere analyse van de ontheemde bevolking toont aan dat meer dan 80% in zeer
erbarmelijke omstandigheden leeft met weinig of geen toegang tot drinkwater, voedsel en
medicijnen. De meeste van deze mensen zijn vrouwen en kinderen, die om te overleven
alleen vertrouwen op hulp van humanitaire en religieuze organisaties.

Omgekomen moeder met klein kindje. Hartverscheurend.
Eind 2020 heeft de crisis zich verder uitgebreid. Bijvoorbeeld in Ngarbuh, in de
noordwestelijke regio, waar het leger van de regering het dorp binnenviel, kinderen en
zwangere moeders vermoordde en hun huizen in brand stak (vanwege verdenking van
collaboratie met de ‘vrijheidsstrijders’). Maar ook een ander incident op 24 oktober 2020 in
Kumba in de zuidwestelijke regio. Onbekende gewapende mannen bestormden een school
en openden het vuur op schoolkinderen, waarbij 8 kinderen en 4 volwassenen omkwamen
en anderen verwondden. Daarbij komt nog dat het aantal ontvoeringen wegens losgeld,
politiegeweld en marteling aanzienlijk is toegenomen. De zusters van St. Francis die wij
ondersteunen zijn ook ontvoerd en door de vrijheidsstrijders naar "ambakampen" gebracht
(kampen waar vrijheidsstrijders leven die strijden voor een onafhankelijk Engelstalig
Kameroen). Ze zijn aangevallen in verschillende gemeenschappen en vooral onderweg als ze
reizen, de ziekenhuizen zijn openlijk aangevallen door de strijdkrachten van de regering en
door amba-strijders, ze hebben eigendommen verloren: de ambulance van het hartcentrum
werd in beslag genomen met alle apparatuur en medicijnen, die van het ziekenhuis van
Njinkom werd tot as verbrand met alles erin, de dokter, zusters en verpleegsters werden
geslagen en gedwongen om lange afstanden te trekken om het klooster te bereiken.
Momenteel zijn niet alleen de mensen ernstig getraumatiseerd, maar ook de zusters.
Helaas neemt de regering tot nu toe geen noemenswaardige maatregelen om de crisis te
beëindigen. Er worden eerder repressieve maatregelen genomen, zoals het inzetten van
meer troepen op het veld die de burgers lastigvallen en brutaal maken. Wij hopen dat er zo
snel mogelijk een duurzame oplossing voor deze crisis wordt gevonden.

Ter informatie: in tegenstelling tot West Kameroen (Engelstalig) gaat het leven in Oost
Kameroen (Franstalig) zijn gewone gang.

De projecten van 2020:
Al onze projecten toetsen we aan de doelstelling van de Stichting:
Het financieel mogelijk maken dat kansarme kinderen een opvoeding en scholing genieten
om hun zelfredzaamheid te bevorderen.
Tertiary Sisters of St Francis. (Kumbo- Noord West Regio- Kumbo)
(Ter info: de school ontvangt van meerdere sponsoren ondersteuning)
Sr Hedwig is daar ons aanspreekpunt en verantwoordelijk voor Safrahost (een soort
ambachtsschool). De school die de Stichting structureel ondersteunt. Omdat deze school een
van de weinige, nog stabiele factoren is in de omgeving van Kumbo is, vluchten er heel veel
kinderen naartoe.
In 2020 hebben we Safrahost een hogere bijdrage gegeven (zie daarvoor het financiële
overzicht) om in deze moeilijke tijden de extra kinderen te kunnen voeden, kleden en
opleiden.
Focuspunten van Safrahost:
1. SAFRAHOST-zonnepanelen versterkt om zware werkplaats opleidingsmachines te
bedienen en structureel elektriciteit te hebben.
2. Twintigkinderen studeren succesvol af van het centrum ondanks de crises
3. Het opleidingsjaar 2020/2021 heropent met een verhoogde inschrijving
4. Een nieuwe opleidingswerkplaats gecreëerd om verder te voldoen aan de behoeften van
kinderen met een handicap
5. SAFRAHOST-beheerders versterkten de COVID 19-responsmaatregelen binnen de campus

20 geslaagden van de beroepsopleiding.

Deelnemers beroepsopleidingen2019/2020:
S/N

Workshop

Number of Trainees

1

Carpentry (timmerman)

42

2

Welding (metaalbewerker)

21

3

Motorcycle repairs (monteur)

16

4

Sewing (naaister)

43

5

Knitting (breister)

30

6

Hand Embroidery (borduurster)

18

7

Shoe

Manufacturing

(schoenmaker)

and

repairs 0

Twee studenten vertellen hun verhaal:
Het volgende verhaal is dat van Tata Annette, een wees. Ze verloor beide ouders in de crisis.
Ze leert naaien.
Ik ben Tata Annette, stagiair 2e niveau bij het naaiatelier. Ik kom uit Memfu, Bui Division. We
zijn twee van ons in de familie en ik ben de eerstgeborene. Mijn jongere zus logeert bij mijn
tante in Memfu. In 2018 kwamen de militairen naar mijn dorp om mensen te verbranden en
neer te schieten. Mijn vader probeerde weg te rennen en hij werd neergeschoten. Mijn
moeder viel flauw en stierf later in het ziekenhuis. Ik bleef in tranen achter met mijn zusje.
Sindsdien wonen wij bij onze tante. Ze heeft goed voor mij en mijn zus gezorgd. Vorig jaar
bracht ze me hier om een vak te leren. Ik zit nu in mijn tweede jaar van opleiding. Het voelt
echt goed om hier te zijn. De zusters
hebben me raad gegeven en geholpen
om de herinneringen aan mijn moeder
en vader die ik in deze crisis verloor, op
te vangen. Mogen hun zielen in vrede
blijven rusten. Ik werk heel hard zodat
ik mijn eigen werkplaats kan beginnen
en mijn jongere zus kan ondersteunen
via school ”

“Mijn naam is Mohammed Farah. Ik
kom uit Wainama. Ik leef met een
handicap. Ik verloor een van mijn
benen bij een ongeluk. Ik ben stagiair
bij de brei-werkplaats. Ik verloor mijn
vader tijdens deze crisis. Hij werd
geslagen door separatistische strijders
en vermoord. Ik heb nu alleen mijn
moeder en twee zussen.
Het was een moeilijke beslissing voor
mij om naar SAFRAHOST te komen
vanwege mijn handicap. Ik dacht dat ik
veel stigma zou krijgen van andere
trainees, maar toen ik hier aankwam, was ik erg verrast hoe vriendelijk iedereen tegen me
was. Op dit moment heb ik hier meer vrienden dan ooit. We spelen samen en ik speel zelfs
xylofoons tijdens onze culturele activiteiten op de campus. Het andere meest opwindende
dat me is overkomen, is dat de zusters me hielpen en ik een kunstbeen (prothese) kreeg. Ik
voel me heel gelukkig en ik denk dat ik aan de vooravond van een spannende toekomst sta.
Ik ben hier nu twee jaar en ik heb veel vaardigheden opgedaan in breien. Ik heb onlangs een
trui gemaakt voor mijn moeder. Bedankt zusters, bedankt onze weldoeners "

Lessen in voedsel verbouwen en dieren houden. Zorgt tevens voor eigen voedselvoorziening

WakaWaka lampen in Kumbo Noordwest Regio.
Omdat in de regio van Kumbo zo zwaar gevochten is zijn er heel veel mensen de bush in
gevlucht. Ze leven daar zonder voorzieningen. En als ze al een huis hebben is ook daar de
elektriciteit vaak uitgevallen. Sr Hedwig deed daarom een dringend beroep op ons om hen te
helpen met zelf oplaadbare lampen. Wij hebben daarop contact gezocht met Maurits Groen,
oprichter en directeur van WakaWaka lampen. Hij heeft ons direct toegezegd 50 lampen te
leveren, en vervolgens na een half jaar weer 50 lampen. Deze zijn naar Kameroen gestuurd
via de Congregatie in Rome en daardoor kunnen nu toch weer 100 huishoudens ook in de
avonduren iets doen. Realiseer je dat het daar om 6 uur donker is.

Wezen en kwetsbare kinderen in Buea/Limbe (Zuidwest Regio)
De Zusters van St. Therese bij monde van Sr Leonarda ondersteunt met behulp van onze
Stichting de kinderen in Buea en Limbe.
Verslag van Sr. Leonarda:
Veel scholen begonnen aan het studiejaar maar sloten het niet op een reguliere manier af
vanwege het coronavirus. Dit veranderde niets aan het feit dat ze wel schoolgeld moesten
betalen. Zoals eerder gezegd, zijn veel van de kinderen verdwaald in de oorlogsbewegingen.
Gebieden die niet toegankelijk waren, hadden uiteindelijk ook geen telefoonnetwerk. Dus
was het onmogelijk contact met ze te onderhouden.
Een voorbeeld van hoe zuster Leonarda omgaat met haar families waar ze, namens ons, voor
zorgt:
BATHSHEBA ABINEGEH. (nr.9 op onderstaande lijst) Ze is de tweede in een gezin van vijf. Ze
waren allemaal geregistreerd voor voedsel in het Jan Molenaar fonds vanwege de
wanhopige situatie van het gezin. Ze ontsnapten aan de oorlog en gingen naar een dorp in
het Franstalige gebied. We ontdekten ze pas even later en Bathseba werd opgevangen door
een stel om haar de kans te geven op regulier onderwijs. Haar moeder werd dronken en de
vader stierf enkele jaren geleden, ze worden letterlijk aan hun lot overgelaten. Ze ging in dat
dorp rond met de verkoop van gebakken vlees en ging niet regelmatig naar school. Ik heb
wat voedsel aan hen bijgedragen omdat een poging in het verleden om de moeder financiële
onafhankelijkheid te geven niet werkte. Ze heeft geen karaktersterkte om met zulke dingen
om te gaan. Bathsheba (Baseba) zit nu in de zesde klas. We dragen bij aan haar boeken en
onderhoud, maar de pleegouder zocht ook hulp voor haar schoolgeld. Dit jaar heeft ze meer
financiële hulp nodig bij de inschrijving van haar getuigschrift lager onderwijs, haar vervoer
naar school en meer boeken.
Totaaloverzicht van de geholpen kinderen in Buea/Limbe treft u onderstaand.
(NB. CFA100.000 is €150)
REPORT FOR BENEFICIARIES OF THE MOLENAAR FOUNDATION FOR 2019/2020.

s/n

NAME

1

Ukum Simon Atuba.
Presently in the last
year of medical
school in the
University of Buea.

2

Ndewa Nestus.
Presently in Lower
sixth.

NAME OF
SCHOOL AND
RESULTS
University of
Buea, medical
school

SCHOOL
FEES

Private
education
Bafoussam

150,000

50,000

Cost of
uniform and
books
70,000

50,000
GCE
registration
28500

Other
needs
150,000
for house
rents and
70,000frs
for
medical
40,000

3

Sedrick Meh Fuh
Presently in Lower
sixth.

Private
education
Bafoussam

150,000

4

Ndewa Harrison
Presently in Lower
sixth.

Private
education
Bafoussam

150,000

5

Ako Faith Ngoh.
Has moved away
with the Mum.
Ako Favor Amah
Has moved away
with the Mum
Ako Brinly Esah
Has moved away
with the Mum
Mbah Gabriel Bah

idp, no school

Feeding
support
20,000

idp, no school

20,000

idp, no school

20,000

6
7
8
9

Bathsheba
Abenigeh

10 Kevin Regnolds Taa
To repeat from two

11

12
13

Diobogo Taa Noelle
Lorena.
Presently in Lower
sixth.
Jick Etheldreda F.
Jick Ernestine Yilah
TOTAL

50,000
GCE
registration
28500
50,000
GCE
registration
28500

40,000

40,000

University of
Buea
Primary school

60,000

5000

35,000

0

28,550

GHS
Mutengene

15,000

GHS
mutengene

15,000

PTA and
books
45,000
PTA and
books
45,000

Feeding
support
40,000
0

20,000
20,000
630,000

TOTAL INCOME
1,720,000fcfa
= 3175 euro
TOTAL EXPENDITURE 1,594,050fcfa
= 2400 euro
SURPLUS= 125,950 FRS CFA put into 2020/2021 school year.

429,050

0

30,000
30,000
535,000

Ondersteuning van maatschappelijke hulp in het gevangeniswezen in Douala (Oost
Kameroen)
Sr. Jackie van de Zusters van St. Therese is al jaren verantwoordelijk voor de ondersteuning
van het gevangeniswezen in Kameroen. Vanwege de moeilijke situatie is het geld ook dit jaar
besteed aan de schoolkinderen van gevangenen en ex-gevangenen.
Sr Jackie rapporteert het volgende over de ondersteuning van de kinderen:
Het jaar 2020 was een zeer uitdagend jaar, maar we hebben met uw hulp hoop gegeven aan
enkele kinderen en gezinnen. We willen onze oprechte dank uitspreken voor de steun aan
arme kinderen in Kameroen. De begunstigden die op de basisscholen, middelbare scholen
en post-primair vrouwencentrum zitten, zijn zeer dankbaar. De kinderen bleven regelmatig
naar school tot de uitbraak van het coronavirus. Ze moesten allemaal stoppen met school,
zoals bevolen door de regering. We horen echter dat degenen die openbare examens
moeten doen, op 1 juni weer naar school gaan, terwijl de rest naar de volgende klas wordt
gepromoveerd op basis van hun eerdere examens.

No.

Identification Children Douala Oost-Kameroen Total Amount spent

1.

Nguenang Noah Gaelle
Class: 1ere c

100,000frs

2.

Ngah Noah Leopold Breundon

100,000frs

Class : Terminale C
Repeating the class

3

Nepritimbaye Leslie
Class: CE 1

100,000frs

Dekangang Juliana
Class: CE 2

100,000frs

Remandjibaye Linda
Class: C1

100,000frs

4.

5.

6.

Ndingoa Laltarand Amour
Class: 5eme

110,000frs

7.

Nemerci Rose
Class: CE1

100,000frs

8.

Dekanga Virginie
Class: CP

100,000frs

9.

Ngom Suzanne Gaetanne

201,275frs

Class: Terminal

(Repeating)

10

Esso Alainne
class 4
Parent in Prison

100,000

11.

Ngue Nuimbous Sylvian
Class: Terminal

200,675

12.

Sonyem Yimzeu Parel
Class: 2eme

100,000

13.

Meli Yimzeu Oriol
Class: CE 2

100,000

14.

Lemogue Yimzeu Brenda
Class: Terminal

15

Lemogue Bminda CE 2eme

100,000

110,000

16.

Attiokeing Yimzwu Chinaida
Class: 5eme

100,000

17.

Therese Atabong
Class: Form 5
School and boarding fees
Was abandoned in
hospital and adopted
by Sr. Jackie.

350,000

18

Jacqueline Atabong
Form 2
Sick Dad

100,000

19

Wongbi Jackie
Form 1
Dad : ex-prisoner

100,000

20

Ngo Nonga Babe Anne Rachel
Terminal (College Polyvalent
les prodigies-Thomas StDouala) Orphan and albino
(Repeating Terminal)

100,000

21

Gabriella Logpom Class 5
Mother Ex- prisoner

100,000

22

Manyi Mirielle Form 2
Mother Ex- prisoner with 4 children

100,000

23

Precious Kewahla: Class 6
Mother Ex- prisoner

100,000

24

Kenla Tedongono Lidi
1eme
Mother Ex- prisoner

Displaced Children from Sabongari to Bafoussam

Total
*€ 5000 (100.000 CFA is 150 €; 100 € is 65.000 CFA)

500,000

3,361950*

Sr. Jackie is in Douala (Oost Kameroen) ook een nieuw project gestart S.E.V. (Support and
Empowerment of the Vulnerable)
Als gevolg van de crisis zijn er duizenden mensen ontheemd. Het ergste van alles is dat
sommige ontheemde kinderen om financiële redenen niet naar school kunnen gaan en
sommige tieners na het verlies van alle gezinsleden hun toevlucht nemen tot prostitutie als
hun enige middel om te overleven. Veel vrouwen zijn verkracht met zwangerschappen tot
gevolg. Anderen hebben hun man verloren en blijven achter met kinderen om voor te
zorgen. Deze pijnlijke realiteit roept ons op tot actie, aangezien deze crisis de basis lijkt te
leggen voor analfabetisme, ernstige armoede, slechte gezondheid. We zijn in september
2019 met dit project begonnen om 10 meisjes uit de prostitutie te redden en 30 kinderen
terug naar school te sturen met de hulp van de Zuster Felician. Dit pakt goed uit. We willen
enige hulpverlenen aan vrouwen met kinderen die ontheemd zijn geraakt. We willen
beginnen met 6 vrouwen met hun kinderen, en waarschijnlijk 12 kinderen. De vrouwen
zullen uit de omgeving worden gebracht waar ze zich momenteel bevinden, naar een
opvangcentrum, zullen medische hulp en counseling krijgen, waarna ze zullen worden
geholpen om een vak te leren of een klein bedrijfje te starten gedurende een programma
van 12 maanden. Daarna hopen we dat de meisjes in hun levensonderhoud kunnen
voorzien. We zullen ook voor hun kinderen zorgen of ze naar school sturen als ze de
schoolleeftijd hebben bereikt.
Wij geloven dat het beter is om de vrouwen te helpen voor zichzelf te zorgen dan om
sporadische hulp te behouden. We zijn van plan om voor hen een huis te huren en samen
met de 6 vrouwen een microfinanciering te runnen en toezicht te houden. We zullen hun
klein kapitaal aanbieden in de vorm van leningen met een lage rente van 25 frs per 1000 frs
per maand en rekeningen openen waarop zij hun opbrengsten zullen sparen. We zijn van
plan hen een jaar lang onderdak en basisbehoeften te bieden, waarin ze hun kapitaal zullen
opbouwen, genezen en emotionele en zakelijke managementvaardigheden ontvangen. Elk
jaar hebben we hopelijk een andere groep.

Micro Finance in Kumbo (Noordwest Regio)
De 45 groepen in dit project zijn nu selfsupporting alhoewel we de informatie door krijgen
dat vanwege de burgeroorlog de business zeer moeilijk is en ook wel stilvalt. Ze blijven
echter hun best doen en zijn in november weer in een grote meeting bij elkaar gekomen.
Dan wordt er weer op diverse onderdelen getraind en in ieder geval informatie uitgewisseld.
Veel werk op het land kan niet meer worden gedaan maar we hopen dat dit weer aantrekt.

Caritas in Limbe (Zuidwest Regio)
Mevrouw Monica Tanyi (oud maatschappelijk werkster) verzorgt, namens de Stichting, het
ondersteunen van de armste mensen en gehandicapten in en rondom Limbe. De parochies
(in een straal van 15 km) waar ome Jan jarenlang priester is geweest. Zij rapporteert het
volgende:
Vanwege de COVID-19-pandemie konden we onze gebruikelijke bijeenkomst met de
gehandicapten niet houden in hun reguliere hal, maar we namen de kans om hen op
specifieke locaties in de stad Limbe te ontmoeten.
Het team onder leiding van Ma. Monica Tanyi begon het driedaagse programma in Mile 4,
rond het knooppunt Wututu waar leden van de Limbe Association of People Living with
Disabilities zich hadden verzameld. Hier overhandigden we hen een zak rijst, twee flessen
plantaardige olie, tien pakjes tomaten, acht repen was zeep en een pakje Maggiblokjes.
Het team verhuisde vervolgens naar Mile 1, waar we dezelfde items overhandigden. Vanaf
daar was het de beurt om de behoeftigen te ontmoeten in MBonjo, Down Beach.
Het team bezocht ook gehandicapten in Isokolo en Mokundange.
Bij alle bezoeken ontving elk van de begunstigden de hierboven vermelde hoeveelheid
artikelen. Het totale aantal dat hiervan profiteerde was meer dan 50, hoewel sommige
personen met een handicap (uit andere plaatsen) ook langskwamen, en niet het volledige
pakket konden krijgen omdat ze niet waren voorzien in de planning. Het team verzekerde
hen vriendelijk dat zij tijdens het volgende uitreiken door de Fr. J Molenaar Foundation in
aanmerking zullen komen. Van de verwachte 50 kwamen er meer dan 72 opdagen.
Dit uitdelen van voedselpakketten was de tweede keer sinds het begin van het jaar 2020.
Er was een tijdstip gekozen net voor het regenseizoen omdat de gehandicapten in het
regenseizoen moeilijk met hun driewielers over modderige wegen en paden kunnen rijden
De begunstigden bedankten het team en drongen er bij hen op aan hun dankbaarheid over
te brengen aan de Fr. Stichting J Molenaar die hen altijd bijstaat wanneer dat nodig is.

Arch Revalidatie Centrum in Mutengene (Zuidwest Regio)
Het revalidatiecentrum maakt een zware tijd door. M.n. de gehandicapten kunnen zich
moeilijk verplaatsen in deze zware tijden. Vervoer is schaars en als er onverwachts iets
gebeurt kunnen ze niet weg. Sr Leonarda heeft alle kosten tot het minimum teruggebracht
om toch maar het centrum open te houden. We hebben haar vanwege de noodhulp helaas
niet kunnen ondersteunen in de exploitatiekosten van het centrum. Zij heeft voor het jaar
2021 opnieuw een verzoek ingediend. Wij zullen dat gaan honoreren en u hoort daar in een
volgend verslag meer over.

Veilig bankverkeer. (Noordwest en Zuidwest Regio’s)
Extra zorg ook dit jaar gaat uit naar het veilig op de plaats van bestemming krijgen van het
geld. De Stichting heeft er daarom voor gekozen om het geld over te maken via de Europese
hoofdcongregaties van de zusters en de bisschoppen.
Wilt u de Stichting financieel ondersteunen om daarmee de kansarme kinderen in Kameroen
te ondersteunen en hun zelfredzaamheid verhogen:
• door een eenmalige financiële donatie aan Stichting Pater Jan Molenaar òf
• door een terugkerende gift via een automatische overschrijving
Rekeningnummer NL77RABO0386905576. Giften aan Stichting Pater Jan Molenaar,
eventueel in samenhang met andere giften, zijn aftrekbaar voor de belasting voor zover zij
meer dan 1% van het verzamelinkomen bedragen tot maximaal 10%. Hartelijk dank voor uw
gift!
Financieel verslag jaar 2020
Donaties 2020
Familie en vrienden van de stichting Pater Jan Molenaar
Christophorus stichting
Jongheren convent
MOV
40 MM
vd Heerik
Hofstede beheer 3
Subtotaal
Rente spaarrekening
Ontvangsten
Uitgaven ten behoeve van projecten
Wezen en kwetsbare kinderen Buea en omstreken
Wezen en kwetsbare kinderen Kumbo
Maatschappelijke hulp in gevangeniswezen
Caritas Limbe en omstreken
Pregnant girls with their children in a safe house
Subtotaal
Kosten banken
Uitgaven totaal
Meer uitgegeven dan ontvangen
Correctie uit reserves tbv extra geld Zr Hedwig

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.488,90
100,00
300,00
200,00
750,00
5.000,00
10.000,00
27.838,90
5,03
27.843,93

Zr. Leonarda
Zr Hedwig
Zr. Jacky
Monica
Zr Jacky

€
€
€
€
€
€
€
€

3.500,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
33.500,00
179,14
33.679,14
€ 5.835
-5000
-€ 835

De algemene reserve dient voldoende te zijn om structurele uitgaven voor 2 jaar te garanderen

