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Dozenactie

Wat kwam er aan geld binnen?

2020 2019

Donaties* 38.028 82.863

Landbouwproject 1.998 1.241

Totaal 40.026 84.077

Wat gaven we aan geld uit?

2020 2019

Algemeen 4.602 6.644

Reis- en verblijf** 5.181 11.806

Landbouwproject 2.518 2.055

Zomerkamp 487 18.681

Support 
instanties***

8.655 5.964

Stages 721 1.924

Representatie 540 501

Totaal 22.703 47.576

Lopend saldo 17.323 36.501

Financiering**** -1.108 -462

Afschrijving***** -1.817 -1.246

Saldo boekjaar 14.398 €34.794

Activa 2020 2019

Grond 13.704 14.275

Hangar 22.732 23.978

Vervoersmiddelen 3.000 3.000

Kas 77.399 61.184

Totaal activa 116.835 102.436

Passiva 2020 2019

Eigen vermogen 116.835 102.436

Totaal passiva 116.835 102.436

Balans & Liquide middelen

Liquide middelen 2020 2019

Betaalrekening NL 26.547 5.115

Spaarrekening NL 48.559 53.559

Tunesische kas 2.293 2.509

Totaal 77.399 61.184

Alle bovenstaande bedragen zijn in EUR
*          In 2019 ontving LOB een indrukwekkende nalatenschap. Dit verklaart het verschil met de donaties in 2020.
**        Sinds maart 2021 alleen reiskosten Tunesië door COVID-19 restricties.
***      In dit bedrag zit ook de levensmiddelenactie verwerkt. 
****    Sinds 2020 worden in Tunesië extra kosten gerekend voor het opnemen van contanten. Ca. 10 TND per transactie.
*****  Sinds 2020 heeft het bestuur besloten ook jaarlijks 4% af te schrijven op de landbouwgrond.

.

Gedomineerd door de pandemie ten gevolge van COVID-19
was 2020 een jaar waarin wij als stichting werden
geconfronteerd met veel beperkingen. Niet alleen was het
onmogelijk om ons jaarlijkse zomerkamp te organiseren, wat
vooral voor de kinderen in Tunesië, maar ook voor de
vrijwilligers in Nederland en Tunesië een grote teleurstelling
was, ook was het überhaupt niet mogelijk Tunesië te
bezoeken of Tunesiërs in Nederland te ontvangen voor
stages. Dat maakte dat wij creatief moesten zijn om de
betrokkenheid van vrijwilligers, donateurs en banden tussen
Tunesië en Nederland te behouden. Dit is naar ons idee goed
gelukt, hieronder leest u daarover.

Vanuit Tunesië kwam halverwege
2020 het signaal dat er door de
sluiting van de scholen in Tunesië
een voedselvoorzieningsprobleem
was ontstaan onder arme gezinnen
met gehandicapte kinderen.
Kinderen krijgen anders maaltijden
op school en dat gebeurde nu niet.
Om deze reden is een dozenactie
gestart met levensmiddelen.
Online kon je in Nederland een
doos doneren. In Tunesië zijn de

dozen samengesteld en door vrijwilligers rondgebracht bij de
verschillende gezinnen. In totaal zijn ongeveer 150 dozen
gerealiseerd die met veel dankbaarheid in ontvangst zijn
genomen.

Sanitair Kairouan (teamwork)

Het grootste project van het afgelopen jaar
was de bouw van sanitaire voorzieningen
voor de school AGIM Kaìrouan. De stichting
werkt u een aantal jaren samen met deze
school, waar 80 leerlingen naar school gaan.
Er bleek voor de hele school in totaal maar
één toilet aanwezig was, voor kinderen en
docenten, en niet aangepast voor
rolstoelgebruik. Daarnaast was er geen
ruimte om de kinderen te verschonen. Dit
leidde tot hygiënische problemen. Met
financiële steun van stichting Wereldwijd
voor Kinderen is het gelukt om een plan

te maken voor de realisatie van nieuwe toiletten. In 2020 is de
aanbouw hiervan gestart. De realisatie komt tot stand door
lokale aannemers te betrekken en lokaal materialen in te
kopen. Er worden 2 toiletblokken gebouwd. Één voor mannen
en één voor vrouwen. In elk blok zit een toilet voor personeel,
een normaal toilet voor kinderen en een speciaal aangepast
toilet voor rolstoelen. In het rolstoeltoilet wordt tevens een
douche geïnstalleerd en is er plek om kinderen te verschonen.

Meubels El Wifek

Betrokkenheid

Ondanks dat het niet mogelijk was om Tunesië te bezoeken, of
Tunesisch bezoek te ontvangen, werd wel gewerkt aan
onderlinge betrokkenheid. Online mogelijkheden om te
vergaderen hebben een vlucht genomen deze pandemie, en
daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Bij
bestuursvergaderingen kon de coördinator uit Tunesië
aanhaken en er zijn vergaderingen met Nederlandse en
Tunesische vrijwilligers georganiseerd om contact met elkaar
te houden.

Sponsoring en donaties

In het afgelopen jaar heeft de commissie sponsoring gewerkt
aan acties om geld in te zamelen voor de projecten. De online
dozenactie is daar een voorbeeld van. Tevens is in 2020 een
start gemaakt met het organiseren van een online pubquiz.

PR

Gedurende 2020 is de website geactualiseerd. Daarnaast is
een nieuwsbrief geïntroduceerd zodat het brede netwerk van
LOB op de hoogte kan worden gehouden op het gebied van
ontwikkelingen. Tevens zijn voorderingen gemaakt omtrent
terugkoppeling naar donateurs na sponsoracties.

Op de school El Wifek hebben lokale ondernemers op verzoek
van LOB nieuw meubilair gemaakt. De kinderen zaten aan
oude tafels die niet waren aangepast op rolstoelen. Nu staan
er nieuwe hoge tafels en brede stoelen (zie foto voorblad).
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