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Inleiding 

Voor u ligt alweer het derde jaarverslag . Hoewel in de algemene 

bestuursvergadering en op de website uitgebreid verslag wordt gedaan van onze 

werkzaamheden en beslissingen oer ingediende aanvrage voorziet het jaarverslag 

in de behoefte aan inzicht voor de eigen vrijwilligers bij Homico maar zeker ook 

voor donateurs en andere belangstellenden in één document. 

Voorts is sinds 2013 voor ANBI instellingen de rapportage van activiteiten en 

het inzicht daarin via de website verplicht. Vanaf 2013 wordt de financiële 

rapportage, die ook aan de belastingdienst moet worden verstrekt, opgenomen 

naast de beschrijving van de activiteiten van Homico in 2014. 

De websiteversie is opgenomen in de website www.homico.nl 

De organisatie. 

Het bestuur 

Het bestuur bestond in 2014 uit: 

Arnold Overdevest, voorzitter 

Rietje van der Logt, penningmeester 

Wim de Rijck, secretaris 

De vrijwilligers en de activiteiten 

Stichting Homico draait op de inzet van vrijwilligers. Vrijwillig, niet vrijblijvend, 

zo noemt de voorzitter de gevraagde grondhouding. Ook in 2014 is veel werk 

verzet. De vrijwilligers zijn goed op elkaar ingespeeld waarbij iedereen naar zijn 

of haar mogelijkheden actief is. Besluitvorming over projectaanvragen vindt 

plaats in een vergadering waarbij alle vrijwilligers worden uitgenodigd en 

beslissingsrecht hebben. 

In 2014 waren de volgende vrijwilligers betrokken bij Homico: broeder Frans, 

Peja van den Blink, Fien Dekkers, Toos van Dongen, Free Doomen, Frans v.d. Ham, 

Mientje Janssens, Peter de Jong, Piet Lambregts, Joris van der Logt, Rietje van 

der Logt, Marco van Meer, Arnold Overdevest, Jac Ros, Wim de Rijck, Jo van 

Rijsbergen, Gonny Schouw, Ad en Lia Uitdehaag, Lau Wezenbeek. 

Free heeft ook in 2015 vanwege zijn gezondheid pas op de plaats gemaakt ten 

aanzien van feitelijke inzet als vrijwilliger. De inzet achter de schermen als 

beschermheer van Homico is nog steeds van onschatbare waarde.  

http://www.homico.nl/
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De gezondheid heeft in 2014 meer vrijwilligers parten gespeeld. Zo onderging 

Mientje Janssens een chemokuur. Arnold had enkele malen problemen met het 

hart(ritme); dat stond zijn inzet niet in de weg. Ook Fien kreeg halverwege het 

jaar gezondheidsklachten en Homico moest haar aanwezigheid node missen. De 

gezondheid van nog enkele dames speelde een rol, maar die problemen hebben 

anderzijds in 2014 de vrijwilligers dichter bij elkaar gebracht. Als een uiting van 

de goede onderlinge sfeer werd een aantal keren, voor eigen rekening /met 

inbreng van AH-bonnen ,  gezamenlijk een etentje gehouden.  

Werkzaamheden van vrijwilligers geven doorgaans ook plezier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een keppeltje wil je weleens passen  

 

                Waar blijven de  
                                                                     klanten  ?                          
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Beoordeling aanvragen 
Tot 2014 werden aanvragen getoetst op aspecten ten aanzien de bijdrage voor: 

 van de allerarmsten; 

 voor de opbouw van een menswaardig bestaan; 

 aan een instelling afkomstig uit de nabije omgeving van Homico. 

Soms werden aanvragen afgewezen op grond van het laatstgenoemde criterium, 

terwijl het initiatief zeker ondersteuning van Homico waard was.  In 2014 

werden de aanvragen getoetst aan de hand van de nieuwe beoordelingsmethode: 
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Projecten, besluitvorming op basis van draagvlak 

De ingediende aanvragen om ondersteuning worden voorgelegd aan de 

vergadering van alle vrijwilligers. Het dagelijks bestuur bereidt die 

vergaderingen voor. 

 

Tools to Work 
www.toolstowork.nl 

Adres: Laanzichtweg 101, 4847 SH Teteringen 

Telefoon: 076 581 0202 

E-mail adres: info@ToolsToWork.nl 

 

Secundary school Bishop Mazzoldi Kenya.  

Bekostiging revisie, verpakking en transport van 20 computers en 2 printers naar 

de school in Kenya.  

Gevraagd budget: € 2.489,03 rekening houdend met bijdrage Wilde Ganzen. 
De aanvrage werd beoordeeld en kreeg een score van 34.  

De vergadering gaat akkoord met honorering tot een bedrag van € 2.500. 
Overschot € 629,50 teruggestort t.g.v. Homico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.toolstowork.nl/
mailto:info@ToolsToWork.nl
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Vaktraining voor vooruitgang Sierra Leone. 
Gevraagde bijdrage € 6.553 naast een bijdrage van Wilde Ganzen van € 3.604. 
 

Tools to Work zet degelijke projecten neer. Ten aanzien van de profilering van 

Homico zijn nog wel wensen.  Op basis van de score (36) acht de vergadering 

honorering akkoord.  Er is discussie over de honorering: Wilde Ganzen bekostigt 

in beginsel 1/3 en er wordt gerekend op 2/3 van Homico.   

De gevraagde € 6.553 is fors. Besloten wordt € 5.000 te bekostigen. Het 
verplicht Tools to Work nog aanvullende financiering te zoeken zonder dat het 

gat te groot is. In beginsel is dit de enige bijdrage voor 2014. Verantwoord in de 

jaarcijfers 2013. 

 

 

Stichting Okusubira 

 Okusubira, Hospice Torore 

www.okusubira.nl 

 

 

De stichting Okusubira werd reeds meermalen ondersteund. Na het succesvol 

opgezette hospice in Jinja in Oeganda is Rinty Plukkel gestart in Torore. 

Medewerking van de overheid werkt traag. Okusubira wil de medewerkers, die 

reeds 2 jaar bezig zijn ook (uitzicht op) salaris geven. De aanvraag richt zich op 

de kosten van personeelskosten die voor 2014 worden begroot op € 13.700 

(afgerond).  

De aanvrage is beoordeeld en heeft een score van 37. 

De vergadering gaat akkoord met honorering.  

Ten aanzien van het gevraagde bedrag, salariskosten geheel jaar, wordt besloten 

de salariskosten voor het 1e kwartaal toe te zeggen, i.c. ¼ van € 13.700 =  
€ 3.425.  
Later in het jaar wordt de inzet in Torore  bijgesteld:  

Rinti is bezig met de opzet van een nieuwe hospice in Oeganda. Via de Stichting 

Okusubira verzoekt zij onze instemming met betrekking tot andere inzet van 

middelen vanwege de andere structuren in Oeganda. Er wordt dus geen geheel 

nieuwe organisatie opgezet, maar er wordt gebruik gemaakt van bestaande 

structuur / hiërarchie.(zie mail). 

De algemene vergadering besluit in te stemmen met de gevraagde gewijzigde 

opzet en gebruik te maken van de bestaande organisatiestructuur in het gebied. 

 

 

 

http://www.okusubira.nl/
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Stichting S4S. 

www.sport4socialisation.com 

 

 

 

Voor 2014 wordt een bijdrage gevraagd voor fysiotherapie aan de pupillen van 

S4S. het betreft een aandeel van € 6.153,85 op een totale begroting van  
€ 15.889. De aanvrage is beoordeeld en heeft een score van 38.  

De vergadering gaat akkoord met honorering tot het gevraagde bedrag van  

€ 6.154. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Budget 
Homico heeft €6.154,- beschikbaar gesteld voor dit programma. In 2014 is er 
US$9,445.45 gebruikt. Dit komt neer op €8.364.62. Het verschil is aangevuld met 
budget van de jaarlijkse financierders aan het gehele S4S programma. 
 

Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname  

www.kleurrijklevenvoorsuriname.nl 

 

 

 

 

Studenten Avans bij onderzoeksopdracht Suriname weeshuis van stichting  

5 studenten doen een afstudeeropdracht op het weeshuis van Stichting Kleurrijk 

Suriname in het kader van hun studie SPH bij Avans in Breda. 

De aanvrage is beoordeeld en heeft een score van 29 en moet derhalve worden 

http://www.sport4socialisation.com/
http://www.kleurrijklevenvoorsuriname.nl/
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afgewogen in de algemene vergadering.  De vergadering gaat akkoord met  

honorering tot € 1.000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraag tandzorg. 

€ 1.500 voor 35 kinderen in Mijnzorg.(waarvan 5 kinderen o.g.v. leeftijd nog geen 
tandzorg nodig hebben). 

De tandzorg is noodzakelijk omdat juist vanuit tanden ontstekingsproblemen 

kunnen voortvloeien. Er is enerzijds sprake van “achterstallig onderhoud” maar 
voorts is er eigenlijk behoefte aan structurele controles. De kosten per kind 

lopen sterk uiteen. De aanvraag wordt gehonoreerd. Rapportage over effect naar 

de toekomst: op welke wijze wordt voorzien in controles van gebitten zodat de 

nu gemaakte kosten niet vergeefs zijn.  
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Zuster Vita, medische hulp Mike Juma, Kenya. 

 

 

 

 

 

De aanvraag richt zich (wederom) op vergoeding van kosten van medicijnen.  

De aanvrage is beoordeeld en heeft een score van 24. 

Dat levert volgens de criteria een negatief advies op. Daarmee is het feitelijk in 

de lijn van eerdere besluitvorming (4-3-2013: als sympathiebijdrage afbouwen 

tot uiteindelijk € 250 in 2014 afhankelijk van onderbouwing).  
Besloten wordt tot een laatste bijdrage van € 250. 
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Stichting SUN for Malindi 

 

 

 

 
(www.sun4malindi.nl) 

De aanvraag is tweeledig:  

Nadat de kinderen in Kenya de basisschool hebben doorlopen, is voor enkelen 

weggelegd om verder te studeren. Diegenen die niet op en staatsschool terecht 

kunnen terecht op Harambee scholen intern of extern. 

Voor interne studenten is schoolgeld verschuldigd van € 250 / jaar; 12 
leerlingen: € 3.000 (A). 

Voor externe studenten geldt dat zij thuis moeten leren. Elektriciteit is beperkt 

Verlichting kan dan worden verkregen met waka waka lichtjes. Voor 100 lampjes 

ad € 20 is een bedrag benodigd van € 2.000 (B). 

Op basis van het voorstel wordt de aanschaf van de waka waka lichtjes (A) 

beoordeeld (deel 2 van de aanvraag).De aanvrage is beoordeeld en heeft een 

score van 38. 

De vergadering gaat akkoord met honorering tot een bedrag van € 2.000. 

 

 

 

 

 

 

 

2e aanvraag ingediend 8-12-2014, honorering aanvraag geformaliseerd bij besluit 

12-2-2015. 

Aanschafkosten 125 waka waka’s voor totaal bedrag van € 2.062,50. Er werd een 

restantbedrag van € 337,50 teruggestort. 
Dankbetuiging: 

http://(www.sun4malindi.nl/
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Stichting Straatkinderen van Kathmandu 

 

 
 

 

 

 

Er werden twee aanvragen ingediend. Het betrof aanvragen van elk € 300 voor 
ondersteuning voor operaties van kinderen respectievelijk aanschaf Engelse 

boeken/spelletjes. 

Het doel is sympathiek, maar de aanvragen voldoen, ondanks de herkansing, 

volstrekt niet aan de gevraagde onderbouwing. Besloten wordt een nadere 

onderbouwing te vragen. De onderbouwing blijft (te) beperkt. 

Als sympathiebijdrage wordt € 300 overgemaakt. 
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Stichting Elimu Mount Elgon 
 

 

 

De aanvragen van Stichting Elimu uit Tilburg werden voorgaande jaren 

afgewezen in verband met de afstand Tilburg-Bosschenhoofd. Door    

De gewijzigde beoordelingscriteria werden de aanvragen van Elimu op inhoud 

getoetst. 

De eerste aanvraag in 2014 richtte zich op de inrichting van een schoolkeuken en 

inrichting nieuwe Assembly Hall (aula) van een school in Kenia. Deze bleek 

inmiddels gerealiseerd te zijn. 

Ad Waijers van Elimu heeft een enthousiaste presentatie gegeven over zijn 

stichting. “Elimu” staat voor “vorming en opleiding” en Mount Elgon is een 
gebergte tussen Oeganda en Kenia. De stichting richt zich op onderwijs 

projecten en ondersteunt de activiteiten van Bea Andersen-Schipper in Kenia.  

Vanuit de vergadering is waardering voor de degelijke aanpak en de tot heden 

bereikte resultaten. Homico wil zich wel graag kunnen identificeren  bij een 

gefinancierd project(onderdeel). Er volgt een nieuwe aanvraag: 

a) Inrichten van het Chemielokaal op de Japata Secondary School Gevraagde 

bijdrage € 4.810.  
b) Bouw schoolklas en stafgebouw voor Cherubai Primary school Gevraagde 

bijdrage € 4.430. 
De vergadering stemt in met honoreren van de aanvraag sub b) voor een bedrag 

van € 4.430. Daarmee wordt volstaan met één toekenning voor 2014. 
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Stepping Stones  
www.steppingstonescambodia.org 

 
 
 
 
 

Op verzoek van Marco van Meer is een bankrekening geopend op de naam van 

Homico inzake Stepping Stones. Daarmee heeft Marco een basis om zijn 

activiteiten in Cambodja te verantwoorden. 

De vergadering stemt in met beschikbaarstelling van een jaarbudget vanuit 

Homico van € 2.000 voor Stepping Stones. 

Uitgangspunt is verantwoording. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit eigen acties voor Stepping Stones heeft Marco bedragen van € 813,89 en  
€ 1033,89 bijeen gebracht en uitbetaald voor ondersteuning van het project in 
Cambodja. 

 

 

 

 

 

 

http://www.steppingstonescambodia.org/
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Diakam 
 

Inrichting bibliotheek school in Cambodja  

en aanschaf boeken.  Begroting inrichting € 2.600  
en boeken € 1.000; totaal € 3.600.  

Vergadering acht de onderbouwing prima.  

Voor 2014 waardering door volledige honorering toegezegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Fos Nepal 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://nicole-en-perry.magix.net/website/i_fos_nepal.2.html#I%20Fos%20Nepal 

 

Perry en Nicole vragen een bijdrage van € 2.000 om daarmee het project voor de 
aanleg van toiletten in het dorpje Dusini te kunnen afronden.  

Daarmee heeft elke woning een eigen toilet. 

Besloten wordt de aanvraag volledig te honoreren. Door weersomstandigheden 

zijn de werkzaamheden niet meer in 2014 afgerond. 

http://nicole-en-perry.magix.net/website/i_fos_nepal.2.html#I%20Fos%20Nepal
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Verzoek Stichting Blocks Haarlem, project schoolbouw Ghana. 

 

 

 

 
Project richt zich op schoolbouw in Ghana. Participatie van Stichting Blocks 

volgens raming € 11.900 (op totaalraming € 35.990.) 
Betreft co-financiering. Bijdrage is op grond van scoringstabel bespreekbaar. 

Gelet op wat onzekere toekomst stelt het bestuur voor om in 2015 aanvragen van 

nieuwe begunstigde instellingen niet te honoreren*  maar bijdragen te beperken 

tot “vaste relaties”.  Besluit: in 2015 geen ondersteuning: afwijzen van “nieuwe 
aanvragers”. 

 

 

* Omdat de huisvesting begin 2016 eindigt, wordt besloten in 2015 

terughoudend te oordelen over aanvragen om daarmee een gezonde financiële 

buffer te bewaren om mogelijk komende kosten te kunnen opvangen.  
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Overige activiteiten 
 

Vanaf 2013 is tijdens de Midzomerfeesten alleen een braderie op zondag. 

Evenals in dat jaar was de winkel in 2014 op zaterdag om 10.00 uur geopend en 

kort na de middag gesloten. Bij de braderie op zondag was de winkel open en 

stonden twee kramen voor de winkel en naast de winkel een partytent. 

Door afwezigheid van een aantal vrijwilligers werd gevraagd bij relaties van 

Homico.  

Op zondag kregen we hulp van medewerkers van door Homico ondersteunde 

instellingen: S4S (2 personen), Diakam (2 personen) en Nyatouta (1 persoon). 

Deze samenwerkingsvorm werd door beide partijen zeer geslaagd genoemd en 

was goed voor de relatie Homico – S4S, Nyatouta en Diakam. 

De opbrengst van 2014 was vergelijkbaar met 2013. Reden voldoende om ook in 

2015 deel te nemen aan de lokale Midzomerfeesten. 
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Financiële informatie. 

In 2014 werd aan 15 projectdoelen ondersteuning geboden. De totale bijdrage 

aan de hiervoor geschetste projecten in 2014 bedroeg €  33.069,28 
Verkoop opbrengsten uit winkel en braderie bedroegen  € 34.179,40. 
 

Diverse 

Evenals voorgaande jaren werden defecte goederen afgevoerd in containers en 

werd kleding en schoenen, alsmede oud ijzer verkocht. Voor verkoop van oude 

kleding en schoenen werden meer verschillende afnemers gezocht om een 

maximaal mogelijke opbrengst te behalen. Ook in 2014 werden kapotte 

elektrische apparaten ook verkocht.  

De verkoop van oude kleding, oud ijzer en wit- / bruingoed brachten 

respectievelijk:  € 1.274.-,  € 414,40 en  € 65,50 op. 

Evenals voorgaande jaren werden eventuele overtollige boeken of andere 

goederen doorgestuurd naar “collega” instellingen. Op die manier is de 

bestemming optimaal als verkoop in de winkel niet mogelijk blijkt. 

 

Inname goederen 

Ook in 2014 werden volop goederen aangeleverd. De verkoop van de goederen 

verliep goed, maar de voorraad blijft ook stijgen. De opslagcapaciteit blijft 

daarom een knelpunt. Ook kapotte goederen of niet bruikbare goederen blijven 

binnenkomen. De beschikking over grote afvalcontainers blijft daarmee 

onontbeerlijk. 

 

Maatschappelijke stage 

In 2014 volgde Anniek Palings van het Jan Tinbergen college een 

maatschappelijke stage. Met de maatschappelijke stage werd kennis gemaakt 

met vrijwilligerswerk. De stage was leerzaam voor Anniek en aangenaam voor 

Homico. 

 

Website 

Vanaf 2014 is de nieuwe website beschikbaar. Het werken met de nieuwe 

website vraagt extra aandacht. Marco van Meer is in de praktijk actief met het 

actueel houden van de website. Ad verzorgt incidenteel de communicatie naar de 

lokale pers. 
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Slotwoord 

U heeft het 3e jaarverslag van Stichting Homico gelezen. Met veel plezier wordt 

het inzicht gegeven over wat de stichting met haar vrijwilligers het afgelopen 

jaar weer tot stand heeft kunnen brengen.  

Het in een jaarverslag nogmaals terugblikken op het voorbije jaar levert de 

constatering op dat er in ruime mate aan goede projecten ondersteuning kon 

worden geboden. Dat geeft aan de vrijwilligers het goede gevoel dat het werk er 

nog steeds toe doet! 

 

Bosschenhoofd, maart 2015  

Het bestuur van Stichting Homico. 

 

 

Wim de Rijck,    Arnold Overdevest, 

secretaris    voorzitter 

 


