VOORWOORD

Met genoegen bieden wij u het jaarverslag 2006 van de Stichting “Zevenaar
Ontmoet Medemensen” (ZOM) aan. Afgelopen jaar zijn op grote schaal projecten
uitgevoerd in Gambia, Sri Lanka, Roemenië en zijn projecten voorbereid in Gambia,
Sri Lanka en Zuid-Afrika.
Als lid van de Europese Gemeenschap zijn er voor Hongarije veel meer
mogelijkheden om gebruik te maken van subsidies van de Europese Unie. In 2004
heeft de Hongaarse regering besloten om ter voorbereiding op de Europese
Gemeenschap de nadruk te leggen op sanering van de landbouw en het stimuleren
van de industrie en de infrastructuur. Deze keuzes betekenden een drastische
vermindering van subsidies in de sociale sector. Voor de ZOM betekende deze
beleidswijzigingen dat er geen subsidie beschikbaar kwam voor het geplande
dienstencentrum voor gehandicapten.
De ZOM heeft samen met de Stichting Gehandicapten Mátészalka een alternatief
plan ontwikkeld dat zonder subsidie gerealiseerd kan worden. Het dienstencentrum
was in december gereed en is gefinancierd met geld van acties van het Liemers
College, de Wilde Ganzen en de NCDO.
Dit jaar zijn over en weer uitwisselingen geweest. Leerlingen van het Liemers
College, locatie Vestersbos zijn in Mátészalka geweest en leerlingen van de TS 138
hebben in september een bezoek aan Zevenaar gebracht.
De samenwerking met het nieuwe Gemeentebestuur verloopt nog steeds niet erg
soepel. Het komende jaar zullen we aandacht besteden om hier verbetering in aan
te brengen.
Zonder de grote steun van de Gemeente Zevenaar, van de vele vrijwilligers en de
financiële bijdrage van onze sponsoren zouden we onze gemeenschappelijke
plannen niet hebben kunnen realiseren.
Bijzonder blij zijn we met de ondersteuning en financiële hulp van het Mátészalka
Comité, de Stichting Wilde Ganzen en de NCDO.
Naast het opzetten van een aantal nieuwe projecten, hopen wij ook in de toekomst
een bijdrage te leveren aan contacten tussen Zevenaar en Mátészalka, zodat de
vriendschap tussen de inwoners van beide steden zal blijven bestaan.

Drs. W.G.H. de Raden, voorzitter ZOM

Zevenaar, april 2007

WAAROM IS DE ZOM VERANDERD
De ZOM heeft haar naam en de activiteiten veranderd omdat de projecten in
Mátészalka zoals ze tot nu toe zijn uitgevoerd in de toekomst niet meer mogelijk
zullen zijn. Als lid van de Europese Gemeenschap zijn er voor Hongarije veel meer
mogelijkheden om gebruik te maken van subsidies van de Europese Unie.
De ZOM heeft ervoor gekozen om sociale projecten uit te gaan voeren in andere
ontwikkelingslanden. Dit jaar zijn al op grote schaal projecten uitgevoerd in landen
zoals Zuid Afrika, Roemenië, Gambia en Sri Lanka.
Vanaf 1991 is er een samenwerkingsverband tussen Zevenaar en de Oost
Hongaarse stad Mátészalka. In het kader van deze samenwerking zijn er naast
ambtelijke ook diverse andere contacten gelegd, zoals uitwisselingen tussen scholen
voor voortgezet onderwijs, de brandweercorpsen, zangkoren, sportverenigingen,
verzorgingshuizen en door Rotaryclub “De Liemers”.
Er is veel energie om te bouwen aan een betere toekomst. Waar het aan ontbrak
waren de infrastructuur en de financiële middelen.
Met ondersteuning vanuit Nederland is er ook de bewoners van Mátészalka veel
veranderd. Tal van projecten op het gebied van onderwijs, bejaarden, minderheden,
weeskinderen en gehandicapten zijn er samen gerealiseerd.
Ook in de toekomst zal de ZOM actief blijven in Mátészalka. Uitwisselingsprojecten
worden verder ondersteund. Ook op vragen om ondersteuning of advies vanuit
Mátészalka zal positief worden gereageerd. Het Hongaars Sponsorplan blijft verder
ook gehandhaafd.
ZEVENAAR ONTMOET MEDEMENSEN (ZOM)
De Stichting ZOM heeft als doel ” Het uitvoeren en ondersteunen van humanitaire
projecten in ontwikkelingslanden, in samenwerking met regionale of plaatselijke
groeperingen (op bijvoorbeeld kerkelijk, sociaal en onderwijs gebied.)”
Veel mensen in ontwikkelingslanden leven onder het menselijke minimum dit
betekent naast armoede geen mogelijkheden om iets te veranderen aan hun
levenssituatie. De ZOM probeert met hulp vanuit Nederland, mensen en
organisaties in ontwikkelingslanden te steunen, om de levensomstandigheden
structureel te verbeteren, zodat de mensen in staat zijn hun eigen situatie positief
te beïnvloeden.
De ondersteuning richtte zich in eerste instantie op de meest kwetsbare groepen uit
de samenleving, de ouderen, de zieken, de gehandicapten en de wees- en
pleegkinderen.
Verder heeft onderwijs een hoge prioriteit. Deelnemen aan onderwijs en beter
onderwijs geeft mensen betere mogelijkheden om hun levenssituatie te verbeteren.
Bij de hulpverlening zal de ZOM altijd samen werken met plaatselijke organisaties
die weten wat er nodig en hoe op de beste en meest efficiënte wijze die noodzakelijke
hulp kan worden geboden.

PROJECTEN IN 2006

1.


MÁTÉSZALKA HONGARIJE
HONGAARS SPONSORPLAN VOOR WEESKINDEREN (HSP)

Tijdens het bezoek aan het grote weeshuis werd heel duidelijk dat de slechte
economische toestand zijn stempel extra hard drukt op de meest kwetsbare groep.
Het merendeel van de weeskinderen is van zigeunerafkomst. De primaire
voorzieningen van de weeskinderen komen zelfs in gevaar. Soms twee in plaats van
drie karige maaltijden, nauwelijks geld voor kleding en goed onderwijs.
In 1995 werd ter plekke besloten om structurele hulp te bieden en vanuit Nederland
met een sponsorplan te starten voor de 160 weeskinderen uit het grote weeshuis.
Maar ook de weeskinderen uit het ZOM Huis (6) en de reeds langer ondersteunde
kinderen uit Mátészalka (6 en 8), Vép (10) en Pomáz (5) zijn in het sponsorplan
opgenomen. Het aantal sponsoren is jammer genoeg niet gestegen. In januari waren
70 sponsoren lid van het HSP. We hopen voor elk kind een sponsor te vinden.


UITWISSELINGEN



In mei hebben 12 leerlingen en 4 personeelsleden van het Liemers College,
locatie Vestersbos, een bezoek gebracht aan de partnerschool, de TS 138 in
Mátészalka. Dit jaar stond de uitwisseling in het teken van contacten en het
voorbereiden van een nieuw en gezamenlijk project. In Roemenië is een
school bezocht die als samenwerkingsproject in 2006 is gerenoveerd.
Leerlingen van de TS 138 hebben in september een bezoek gebracht aan het
Vestersbos. Voor de meeste leerlingen waren dit de eerste ervaringen met het
buitenland. Zij hebben samen met leerlingen van het Vestersbos lessen
gevolgd. Verder hebben ze excursies gemaakt naar Scheveningen en
Amsterdam. De uitwisseling werd afgesloten met een gezamenlijke barbecue
op het Vestersbos.
55 Leerlingen en 4 personeelsleden van het Liemers College, locatie
Heerenmäten hebben in juni een bezoek gebracht aan Mátészalka voor een
uitwisselingsproject met het Eszé Tamás Gymnasium.
Het Mátészalka Comité van de Gemeente Zevenaar heeft voor het
uitwisselingsproject subsidie beschikbaar gesteld.
In september heeft een delegatie uit Nederland een bezoek gebracht aan
Mátészalka. De delegatie bestond uit de directeuren van het Liemers College,
locatie Vestersbos en het Groenhorst College uit Velp, vertegenwoordigers
van de Schreuderhuizen en van de ZOM. Er zijn afspraken gemaakt om te
komen tot uitwisselingsprojecten tussen de landbouwschool uit Mátészalka
en Velp. Ook zal de Schreuderhuizen uit Arnhem helpen bij het opstarten
van een dienstencentrum voor gehandicapten in Ópályi (Mátészalka).
In november zijn 2 leden van de ZOM naar Mátészalka geweest om de
inwijding van de nieuwe Grieks-Katholieke Kerk bij te wonen.









TAFELTJE-DEK-JE PROJECT

In september1998 is de Maltezer Orde gestart met een tafeltje-dek-je project voor
daklozen en ernstig hulpbehoevende gezinnen. Vanaf die tijd krijgen ruim 75
bewoners uit Mátészalka elk weekend warme maaltijden. Verder worden de
jongeren uit Roemenië en de Oekraïne die in Mátészalka onderwijs mogen volgen
ondersteund met maaltijden. Ook in 2006 heeft de ZOM dit project ondersteund.
Voor een groep bewoners van Mátészalka zijn de leefomstandigheden nog zo slecht
dat zij zonder deze extra hulp niet in staat zouden zijn om een menswaardig
bestaan te leiden.


DE NIEUWE GRIEKS KATHOLIEKE KERK

De nieuwe Grieks Katholieke kerk is klaar. Ruim 5 jaar hebben leerlingen van de
Technische School uit Mátészalka gebouwd aan de nieuwe kerk. Leerlingen van het
Vestersbos hebben 2 jaar tijdens hun uitwisseling meegeholpen aan de bouw. De
ZOM heeft de bouw meegefinancierd. In november is de kerk ingewijd en officieel in
gebruik genomen. De ZOM heeft als bijdrage een klok geschonken.


HET DIENSTENCENTRUM VOOR GEHANDICAPTEN

Eind 2005 waren de verbouwingen en aanpassingen klaar en in januari 2006 kon
het gebouw in gebruik worden genomen door de gehandicapten.
De Vereniging voor Gehandicapten beschikt nu over een fraai dienstencentrum
waarin 2 grote werkplaatsen zijn voor de 60 gehandicapten die van deze voorziening
gebruik maken. Verder zijn er diverse ruimtes voor therapeutische activiteiten en
als kantoor in gebruik en is er een eetzaal en keuken.
Een groepsbegeleidster van de Schreuderhuizen is 2 maanden in Mátészalka
geweest om samen met de begeleiders uit Mátészalka beleids- en
activiteitenplannen op te stellen.
Wij hopen dat de ingebruikname van het dienstencentrum bij zal dragen aan het
verbeteren van de situatie en de zorg voor gehandicapten in Hongarije, op dit
moment nog steeds een groep vergeten en verwaarloosde mensen.

2.


BRIKAMA GAMBIA
ST. MARY’S SCHOOL IN BRIKAMA

Leerlingen van het Liemers College Didam en Zonegge hebben in 2006 samen actie
gevoerd voor de inrichting, nieuw meubilair en toilet voorzieningen voor de St.
Mary’s School in Brikama (Gambia). In 2006 is dit project met steun van de Wilde
Ganzen gerealiseerd.
In april is een grote activiteitendag gehouden, waarbij elke klas een eigen activiteit
heeft gehouden. De dag werd afgesloten met een grote disco voor alle leerlingen. In
totaal leverde deze acties samen met de premie van de Wilde Ganzen een bedrag op
van € 13.500,00. Directie, leerkrachten en ouders hebben zich verdiept over de
extra kansen die de school door het project geboden krijgt.
Vanaf het schooljaar 2006/2007 heeft de school de volgende zaken ingevoerd:
1. De lesdag is verlengd met 2 uur. Alle leerlingen blijven per dag 2 uur langer.
Zij kunnen in deze tijd huiswerk maken, bijlessen volgen en andere
activiteiten doen, waar in schooltijd te weinig tijd of ruimte voor is. Bv
Computerles, handarbeid, naailes, dansen, sport.
2. Tussen de middag krijgen de leerlingen brood. Per dag komen een aantal
moeders naar school om dat in de middagpauze te organiseren. (Alle
leerlingen krijgen nu een boterham!)
3. Door een watertank op palen te plaatsen heeft de school “stromend water”.
Wanneer de leerlingen naar het toilet zijn geweest (nieuw gebouwd), dan
moeten zij met water afspoelen en verplicht hun handen wassen.
4. Het aantal leerlingen groeit enorm. Er is een leerlingenstop ingevoerd om de
instroom aan te kunnen.
5. De school is ook in trek bij leerkrachten. Het is de enige school waar geen
gebrek aan bekwaam onderwijspersoneel is.
6. De school fungeert als voorbeeldschool in Gambia.

14 nieuwe toiletten voor de leerlingen van de St. Mary’s School in Brikama
(Gambia), (de bosjes zijn nu taboe), dankzij de actie van leerlingen en personeel van
het Liemers College Didam.

3.


KANDANA SRI LANKA
DIENSTENCENTRUM

In februari 2006 is het “Community Center” in Kandana feestelijk geopend door de
Aartsbisschop van Colombo. Leerlingen en personeel van het Liemers College,
locatie Zonegge hebben actie gevoerd voor dit project. Ook de ZOM heeft actie
gevoerd. Het project heeft in totaal € 96.500,00 gekost. Kandana beschikt nu over
een fantastisch gemeenschapshuis waar tal van activiteiten plaatsvinden.
1. Een medische post, waar er voor de aller armste mensen gratis hulp wordt
verstrekt. Ook kunnen de mensen hier juridische en maatschappelijk advies
inwinnen bij juridische sociale adviseurs. Enkele artsen, juristen en sociaal werkers
hebben hun medewerking al toegezegd.
2. Een Fairtrade-werkplaats, waar de jongeren uit de armste gezinnen uit het dorp
een opleiding kunnen volgen of werk kunnen verrichten. Er worden daar dan
artikelen gefabriceerd die in o.a. Nederlandse Wereldwinkels worden verkocht.
3. Een computer opleidingscentrum voor de bevolking om de mensen in de
gelegenheid te stellen een moderne opleiding te volgen en zo gepast werk te kunnen
vinden.
4. Een werkruimte voor leerlingen en docenten van de plaatselijke scholen waar o.a.
huiswerk gemaakt kan worden.
5. Een activiteitenzaal voor vergaderingen, activiteiten en feesten voor de
plaatselijke bevolking.
Het project is mede tot stand gekomen dankzij de financiële bijdrage van de Wilde
Ganzen, de ICCO en de NCDO. Zonder de bijdragen van deze laatste drie
organisaties was de uitvoering van het project onmogelijk geweest.

Er is hard gewerkt aan de bouw van een bibliotheek van de Tamilschool in
Negombo (Sri Lanka). Leerlingen en personeel van het Liemers College,
locatie Zoneggen zorgden samen met de Wilde Ganzen voor de realisering
van dit fantastische project.



SPONSORPLAN

Om een aantal zeer arme gezinnen te ondersteunen in het SPONSORPLAN
KANDANA opgericht. Voor € 5,00 in de maand kunt u een kind helpen aan een
betere toekomst.
Dit jaar werden 15 gezinnen ondersteund.


KANDANA PROJECT LIEMERS COLLEGE (ZONEGGE).

Ook dit jaar hebben leerlingen en personeel van locatie Zonegge actie gevoerd voor
Kandana. Met subsidie van de Wilde Ganzen kwam € 16.500,00 bij elkaar.
Van dit geld is voor de St. Sebastian Sec. School kopieerapparatuur aangeschaft.
Op dit moment hebben de scholen geen boeken en leermiddelen, met de
kopieerapparaat kunnen lesbrieven worden gemaakt, zodat de leerlingen zich de
leerstof beter eigen kunnen maken. Verder zijn er muziekinstrumenten aangeschaft.
Muziek en cultuur nemen in het onderwijs een belangrijke plaats in. Er worden
muziek instrumenten aangeschaft zodat alle leerlingen hiervan gebruik kunnen
maken, tijdens uitvoeringen.
De Wiyaratum Great AB Provincial School in Negombo is een School voor
voortgezet onderwijs voor Hindoestaanse Tamil leerlingen. De school heeft 2800
leerlingen, de leerlingen komen uit alle delen van Sri Lanka. In verband met de
politieke situatie in Sri Lanka krijgt deze school bijna geen subsidie. De school had
dringend behoefte aan een geschikte ruimte voor een bibliotheek/leercentrum. Er
wordt een bibliotheek gebouwd en ingericht voor de leerlingen. De opening is
gepland in mei 2007.



SCHOLEN HELPEN SCHOLEN PROJECT IN BERUWELA.

Op verzoek van enkele bestuursleden van de Stichting Vrienden van Sri Lanka
heeft De stichting ZOM heeft het plan opgevat fondsen te werven voor vier scholen
in de buurt van Beruwela. De scholen, die in deze omgeving door de tsunami
vernietigd zijn, worden herbouwd. Daarnaast is er een groot aantal scholen waar
onder erbarmelijke omstandigheden les wordt gegeven, maar die niet direct in
aanmerking komen voor de hulp uit de gelden die zijn bijeengebracht voor de
wederopbouw van Sri Lanka na de tsunami.
Leerlingen en personeel van scholen uit de regio Breda zijn bereid gevonden om
actie te gaan voeren om geld bij elkaar te krijgen voor de bouw van
toiletvoorzieningen bij 2 scholen, voor de bouw van enkele keermuren, (ter
beveiliging om aardverschuivingen te voorkomen) en voor de bouw van een
bibliotheek. Voor de inrichting wordt een beroep gedaan op subsidie van de NCDO.
Om de leerlingen voor te bereiden op de actie en het project zijn er door de
organisatoren lesbrieven gemaakt. Door de regionale en plaatselijke pers zal
aandacht worden besteed aan het project. Voor dit project is ruim € 25.00,00 nodig.
De uitvoering van het project vindt in 2007 plaats.
1.Walatara Primary/Secundary School (492 leerlingen) 2 gebouwtjes (beschikt nu
over 2 toiletten)
2. Beruwela Primary School (135 leerlingen) keermuur over de gehele lengte van de
school.
3. Halawakanda Primary School (166 leerlingen) keermuur over de lengte van de
achterzijde school en renovatie van de achtermuur van de school (incl.
kantoorruimte in de school).
4. Bouw van een bibliotheek Beruwela Primary.

4.

NAGYKAROLY (ROEMENIË)

Leerlingen en personeel van het Liemers College, locatie Vestersbos, hebben actie
gevoerd voor de inrichting, de renovatie en leermiddelen voor de school in
Nagykaroly in Roemenië.
In juni hebben leerlingen van het Vestersbos samen met leerlingen van de
Technische School 138 uit Mátészalka de school bezocht en gezien hoe het geld van
hun actie is besteed aan de renovatie van ramen, deuren, dak, goten, schilderswerk
ed.
Het schoolgebouw verkeerde in een zeer slechte toestand.
5.

REAGILE (ZUID AFRIKA)

Leerlingen en personeel van het Liemers College, locatie Heerenmäten hebben actie
gevoerd voor de bouw van 4 lokalen. In de lokalen krijgen 150 kinderen, die het
opvangdeel van het gemeenschapshuis wonen, les in o.a. hygiëne, taal en rekenen
en verder 3 maaltijden per dag. Voor dit project is met premie van de Wilde Ganzen
een bedrag beschikbaar van € 29.500, In februari van 2007 gaan leerlingen en
personeelsleden naar Zuid Afrika om samen met de plaatselijke bevolking met te
bouwen.
De Stichting Hulpverlening Internationaal Barneveld (SHIB) is samen met de
plaatselijke kerk een project gestart in het Zuid-Afrikaanse township Reagile nabij
Koster. Koster ligt 120 kilometer ten westen van Rustenburg en 240 kilometer van
Pretoria. In deze streek heerst een werkeloosheid van 65%. Daarnaast spelen twee
grote Afrikaanse problemen, namelijk aids en “lost children”. Door de SHIB is een
stuk grond gekocht en in 2004 is een begin gemaakt met de bouw van een
gemeenschapshuis, in een zijvleugel worden kinderen opgevangen. Het nieuwe
project omvat de bouw van een keuken en vier lokalen. Op deze wijze kunnen 150
kinderen worden opvangen en krijgen ze les.
6.

Uitwisselingen




In september heeft een delegatie uit Nederland een bezoek gebracht
aan Mátészalka. De delegatie bestond uit de directeuren van het
Liemers College, locatie Vestersbos en het Groenhorst College uit Velp,
vertegenwoordigers van de Schreuderhuizen en van de ZOM. Er zijn
afspraken gemaakt om te komen tot uitwisselingsprojecten tussen de
landbouwschool uit Mátészalka en Velp. Ook zal de Schreuderhuizen
uit Arnhem helpen bij het opstarten van een dienstencentrum voor
gehandicapten in Ópályi (Mátészalka).
In november zijn 2 leden van de ZOM naar Mátészalka geweest om de
inwijding van de nieuwe Grieks-Katholieke Kerk bij te wonen.

SAMENWERKING IN 2006
Graag wil het bestuur alle sponsoren en vrijwilligers bedanken voor hun
medewerking. Zonder hun hulp en ondersteuning waren de gerealiseerde projecten
niet mogelijk geweest.
Met een groot aantal instellingen hebben wij het afgelopen jaar op een prettige en
constructieve manier samengewerkt.





BASTON, de Woningbouw Stichting uit Zevenaar die al jaren ruimte en
hulpmiddelen beschikbaar stelt.
De Technische School 138 uit Mátészalka heeft veel werk verzet om de
samenwerking van de grond te krijgen. Ook hun bijdrage aan de
bouwprojecten en de uitwisselingen was geweldig.
Het Holland Kandana Fund uit Sri Lanka heeft de projecten onder leiding
van Mr. Vincent Pillai tot volle tevredenheid uitgevoerd.
De Catholic Mission in Gambia en vooral Brothet Lauwrance Milton en
mevrouw dr. Ien Bouchier hebben veel werk verzet om de projecten in
Gambia te laten slagen.
Het Liemers College uit Zevenaar












Locatie Vestersbos. Leerlingen en personeel hebben voor de 15e keer een
project in Hongarije (Roemenië) gerealiseerd.
Locatie Didam, voor hun inzet en medewerking voor het Gambia project in
Brikama.
Locatie Zonegge, voor hun inzet en medewerking aan projecten in Kandana
en Negombo (Sri Lanka).
Locatie Heerenmäten, voor hun inzet en medewerking aan het project in Zuid
Afrika, samen met de Stichting Hulpverlening Internationaal Barneveld.
De Gemeente Zevenaar en met name burgemeester drs. Jan de Ruiter en de
heer Jan-Erik Krosse, die steeds bereid zijn geweest om onze activiteiten te
ondersteunen.
Het Mátészalka Comité van de Gemeente Zevenaar, dat de
uitwisselingsprojecten financieel heeft ondersteund.
De STICHTING WILDE GANZEN heeft in 2006 in het kader van de “Jeugd
voor Jeugd” acties, subsidies beschikbaar gesteld.
De Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkelingssamenwerking
(NCDO) heeft subsidie beschikbaar gesteld voor het diensten centrum voor
gehandicapten in Mátészalka en het community centre in Kandana (Sri
Lanka).
En verder de vele andere sponsoren die geld en goederen beschikbaar hebben
gesteld om mensen in nood te helpen.

OVERZICHT HOOFDSPONSOREN
BASTON, Woningbouw Stichting ZEVENAAR
Bouwbedrijf P. Joosten, ZEVENAAR
BPC, Administratiekantoor, DUIVEN
GEMEENTE ZEVENAAR
Huize FATIMA Wehl
Liemers College ZEVENAAR/DIDAM
MRC voor Onderwijs en Advies, ZEVENAAR
WILDE GANZEN, HILVERSUM
Durant, schoonmaakbedrijf, ARNHEM
ARVEON, ZEVENAAR.
NCDO, AMSTERDAM

SAMENSTELLING BESTUUR
Drs. W.G.H. de Raden, voorzitter
G.M.B. van der Heyden, secretaris
W.J. ten have. Penningmeester
M.E.L.P. Verhagen, bestuurslid.

De Stichting ZOM staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor Centraal Gelderland, dossiernummer S 41.05.23.76

FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING ZOM 2006

Saldo 01-01-2006

Saldo 31-12-2006

Postbank

€ 89.120,37

Postbank

€

3.331,38

RABO bank

€

RABO bank

€

517,61

RABO Telerekening

€

83.500,00

7.861,59

€ 96.981,96

Inkomsten

Bedrag

€

87.348,99

Mutaties liquide middelen
2006

€

9.632,97

Uitgaven

Bedrag

Giften Hongaars Sponsorplan

€

3.338,04

Stichting Wilde Ganzen

€

46.245,00

Giften Sri Lanka Sponsorplan

€

1.215,69

Bankkosten

€

386,36

Liemers College actie Sri
Lanka

€

2.807,15

Project Gambia

€

17.500,00

Liemers College actie Gambia

€

8.768,85

Project Hongarije

€

31.000,00

Liemers College actie Zuid
Afrika

€ 11.900,00

Project Roemenië

€

10.056,00

Liemers College actie
Roemenië

€

3.545,00

Project Sri Lanka

€

9.960,69

SHIB Zuid Afrika

€

8.000,00

Algemene kosten

€

4.179,01

SCL Roemenië

€

3.500,00

Transport Sri Lanka

€

1.534,66

Stichting Wilde Ganzen

€ 55.396,38

Scholen Helpen Scholen

€

1.725,00

Diverse giften

€

3.532,64

Afrekening Sri Lanka NCDO

€

1.500,00

Airco Sri Lanka

€

1.000,00

Mátészalka comité

€

5.000,00

Saldo 2006

€

9.632,97

€ 120.861,72

€ 120.861,72

