JAARREKENING Jaar 2018

Er is in 2018 € .8.800 binnengekomen aan donatiegelden.
Van het voorafgaande jaar was er nog € 26.992 beschikbaar.

Dit geld is besteed middels de volgende projecten:
1. voortzetting Awareness Project
2. Social Assistance Project
3. vernieuwen Pigs Project

€25.912
€10.661
€ 400

1. Het Awareness Project is toegepast in de provincie Zuid-Kivu, in 10 verschillende
gemeenshappen binnen het gebied van Ruzizi Plain met als meest concrete uitkomsten:
5 families die herenigd zijn na interventies Vastare;
32 misbruikte kinderen zijn opgevange en waarvan de daders berecht zijn;
binnen de gemeenschappen is een totaal van 14379 mensen bereikt die onderricht
hebben gekregen (via gezaghebbende gemeenschapsleiders) in onderwijs voor en
opvoeding van kinderen waardoor er minder misbruik voorkomt en minder aantal
kindhuwelijken plaatsvinden.
2. Het Social Assistance Project is tweeledig van aard, bestaande uit specifiek medische
hulp en noodhulpverlening in vluchtelingenkamp 'Kalemie'.
Twee jongetjes van wie de penis afgesneden was, zijn beiden door de bekende chirurg
Dennis Mukwege succesvol behandeld.
In Kamp Kalemi zijn 700
dekens uitgedeeld aan 1494 ontheemde kinderen.
3. Pigs Project
Dit project is opgestart in 2017; echter als gevolg van een epidemie kwamen alle varkens
te overlijden. Er moesten opnieuw varkens worden aangeschaft, inentingen toegediend en
transport betaald.

Besteedbaar vermogen

per 31-12-2018

€ 250

Activa
Banksaldi

€ 250

Passiva
€ 0

Schulden
Besteedbaar vermogen

per 31-12-2018

€ 250

Staat van baten en lasten
Fondsenwerving:
baten uit eigen fondsenwerving

€ 8.800

Besteed aan doelstelling:
verstrekte subsidies

€35.536

Er is aanzienijk meer subsidie verstrekt aan Vastare Congo dan er is binnengekomen aan
donaties in 2018. Het positieve banksaldo van 31-12-2017 is hieraan toegevoegd opdat de
gerealiseerde projecten plaats konden hebben.

Specificatie donaties en kosten
Donateurs

+€ 8.800

Fondswerving

-€1.693

Website

-€ 605 + 237

Social media

-€

20

Deelname Wilde Ganzen

-€

30

-€ 2.585
----------------Totaal

€ 3.630

Duidelijk is, vergeleken met de binnen gekomen donaties in 2017, dat er minder geld
beschikbaar was voor de projecten in 2018. Hierom zijn wij een samenwerking gestart met
Wilde Ganzen, een stichting die ontwikkelingsprojecten als de onze steunt. Wilde Ganzen
zal iedere toekomstige donatie die onze organisatie realiseert met 50% verhogen.
Wanneer wij dus een donatie ontvangen van € 100 draagt Wilde Ganzen € 50 bij.

Wederom is Stichting Vastare de donateurs bijzonder dankbaar voor het mogelijk
maken van onze missie!

