
Stichting Kinderen van Gamalakhe 

Pagina 1 van 2 
 

Jaarverslag 2015 
Samenstelling bestuur 
In 2015 is de bestuurssamenstelling als volgt: 

Voorzitter Joke Stoffelen 
Penningmeester Louise van der Waart 
Secretaris Louise van der Waart 
Bestuurslid Jan van der Waart  

De (vrijwillige) bestuursleden zetten zich onbezoldigd 

in voor de stichting. 

Activiteiten 
Het nieuwe gebouw wordt opgeleverd. De feestelijke 

opening is in april 2015. Nomusa Mqwebu 

(burgermeester) en Sibongele Biyela (oprichter van 

Othandweni daycare centre) verrichten de opening. 

Samen met de lokale gemeenschap wordt het een feest. 

Er is gekozen om een samenwerking aan te gaan met een lokale NGO: Umusa Community Projects. 

Deze NGO ziet toe op het dagelijks reilen en zeilen; zij coachen en trainen het management van het 

centrum. De medische staf van Margate Hospital is op bezoek geweest bij het project. Ze hebben 

uitgesproken het project volledig te adopteren en steunen.  

Er is een projectplan ontwikkeld met afspraken over de samenwerking en de verschillende 

verantwoordelijkheden van het NGO Othandweni, Solera project, Solera ZA, Umusa Community 

Projects (NGO), en stichting Kinderen van Gamalakhe. 

Een groep vrijwilligers ontwikkeld een plan voor een werkbezoek van jongeren met een 

verstandelijke beperking vanuit Nederland. Het doel is dat zij gaan helpen met het aanleggen van een 

moestuin en op deze manier nieuwe ervaringen opdoen, zoals veel jongeren in Nederland. Ondanks 

eerdere toezeggingen van een zorginstelling, moeten we het plan staken wegens gebrek aan 

medewerking en financiering vanuit Nederland. 

Bestuursvergaderingen 

In 2015 vergadert het bestuur 4 

keer.  

 

Money, money, money 

De netwerkcontacten leiden tot 

donaties en er wordt ten bate 

van de stichting een  

kerstsponsoractie georganiseerd. 

Alle opbrengsten komen ten 

goede aan de stichting. We zijn de 

gulle gevers dankbaar.  

 

  

Tijdens de bouwfase 

Opening van het centrum 
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Financieel jaarverslag 
 

Staat van baten en lasten 2015 

BATEN 
Giften/ donaties €1290.53 

Totaal baten €1290.53 

 

LASTEN 
Betalingsverkeer bankkosten €10.05 

Storting naar Umusa t.b.v. Mark Adamsson 
Centre 

€0.00 

Totaal lasten €10.05 

 

RESULTAAT €1280.48 

 
Toelichting: De inkomsten van Stichting Kinderen van Gamalakhe bestonden in 2015 geheel uit giften 
en/of donaties.  
 

Balans Stichting Kinderen van Gamalakhe op 31-12-2015 

ACTIVA 
Liquide middelen €9305.13 

Totaal activa €9305.13 

 

PASIVA 
Eigen vermogen €9305.13 

Totaal passiva €9305.13 

 
Toelichting: Het saldo op 01-01-2015 is €8024.65. Het eigen vermogen is gelijk aan het banksaldo. 

 

Vastgesteld op 15-02-2016 door het DB-bestuur van de Stichting Kinderen van Gamalakhe 

 

Joke Stoffelen 

Louise van der Waart 

Jan van der Waart 


