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Het tweede jaar pandemie

Project Nebeur

Wat kwam er aan geld binnen?

2021 2020

Donaties 21.172 38.028

Landbouwproject 949 1.998

Totaal 22.121 40.026

Wat gaven we aan geld uit?

2021 2020

Algemeen 5.618 4.602

Reis- en verblijf* 5.462 5.181

Landbouwproject 2.447 2.518

Zomerkamp 430 487

Support instanties** 26.300 8.655

Stages 1.122 721

Representatie 539 540

Totaal 41.918 22.703

Lopend saldo -19.797 17.323

Financiering*** -2.080 -1.108

Afschrijving**** -1.817 -1.817

Saldo boekjaar -23.694 14.398

Activa 2021 2010

Grond 13.133 13.704

Hangar 21.486 22.732

Vervoersmiddelen 3.000 3.000

Kas 55.521 77.399

Totaal activa 93.140 116.835

Passiva 2021 2020

Eigen vermogen 93.140 116.835

Totaal passiva 93.140 116.835

Balans & Liquide middelen

Liquide middelen 2021 2020

Betaalrekening NL 3.733 26.547

Spaarrekening NL 48.559 48.559

Tunesische kas 3.230 2.293

Totaal 55.522 77.399

Alle bovenstaande bedragen zijn in EUR
• In 2021 voornamelijk reiskosten Tunesië door COVID-19 restricties
**      Inclusief onderhoud vervoersmiddelen
***    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.

Helaas was 2021 net als het voorafgaande jaar nog
steeds een jaar in het teken van de pandemie.
Behoudens het bezoek van de coördinator in Tunesië,
Sabri Dachroui aan het einde van het jaar, waren er
verder geen reizen over en weer mogelijk, wat het
uitvoeren van projecten heeft bemoeilijkt. We zijn trots
dat we in 2021 toch een belangrijk project hebben
opgezet voor de kinderen in een arme regio van
Tunesië, in Nebeur. Voornamelijk vanwege de enorme
inzet van de Tunesische vrijwilligers is het gelukt dit te
realiseren. Jammer genoeg was het dit jaar nog steeds
niet mogelijk een zomerkamp te organiseren.

Bestuur

Sponsoring en donaties

PR

Naar aanleiding van een aanvraag vanuit UTAIM
Nebeur, een school voor (meervoudig) gehandicapte
kinderen in de plaats Nebeur in Tunesië, en na een
bezoek van onze Tunesiche coördinator, is een project
gestart om een aantal problemen van deze school te
verhelpen. Het betreft een arme regio, en de school is
lange tijd slecht onderhouden. Desondanks wordt er les
gegeven door betrokken docenten. De situatie was
zorgelijk aangezien het gebouw te klein was, het dak
lekte, en de bus waarmee de kinderen gehaald en
gebracht werden niet meer goed functioneerde. Vanuit
Les Oiseaux Bleus is een renovatie gestart waarbij het
dak is vervangen. Daarnaast is het gebouw uitgebreid
door het bijgebouw wat fungeerde als garage voor de
bus bij het gebouw te trekken en 2 lokalen te realiseren.
Er werd een abri gebouwd voor de bus. Onderdelen van
de bus zijn vervangen.
Na toestemming van de lokale overheden, werd de
uitvoering van de bovenstaande taken gedaan door
lokale ondernemers, onder toezicht van de
schoolleiding en de coördinator van Les Oiseaux Bleus.
De uitgaven aan dit projecten zijn te vinden bij ‘support

instanties’. Ook zijn er reiskosten binnen Tunesië

gemaakt ten behoeve van dit project en in

voorbereiding op projecten die in 2022 staan gepland,

deze staan vermeld onder ‘Reis en verblijf’.

In 2021 hebben een aantal bestuurswisselingen

plaatsgevonden. Johan Taal, John van der Linden en

Ruben Middel hebben afscheid genomen van het

bestuur, na jarenlange enthousiaste inzet. De stichting

is erg dankbaar voor hun enorme bijdrage aan ons werk,

in het geval van Johan en John al sinds de oprichting van

het bestuur. Sinds april 2021 is Bob Olders de nieuwe

bestuursvoorzitter en sinds juli 2021 heeft Hanneke van

der Geest de taak van penningmeester. Jeannette

Gelauff was in 2020 reeds gestart met inwerken, en

heeft de taak van secretaris overgenomen. Zij zijn

enthousiast van start gegaan en samen met Steven

Geldof en Paul van der Velden is samen de balans

opgemaakt en werd de pandemie ter harte genomen

om samen na te denken over de strategie voor de

komende jaren.

In 2021 hebben we sponsoring ontvangen van het

Apostolisch Genootschap en via stichting Wereld Wijd

voor Kinderen en daarnaast overige donaties, waar we

erg dankbaar voor zijn.

Er werd een nieuwe impuls gegeven aan de PR van de

stichting, door middel van een vernieuwd logo en

updates van de online media. Ook werd in Mark Arends

een nieuwe webmaster gevonden die het beheer van de

website en facebookpagina op zich heeft genomen.

Bezoek aan Nederland

Sabri Dachraoui, de coördinator van de stichting in

Tunesië, heeft in 2021 Nederland weer kunnen

bezoeken. Hij heeft kennisgemaakt met de nieuwe

bestuursleden en gewerkt aan de administratie van de

stichting en de samenwerking met de Maurice

Materlinckschool werd verder versterkt.


