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Een project uit 2013: Mali: Ondersteuning Pluimvee en Viskwekerij via de Stichting
“Rondom Baba”
Overal besloot al in 2011 geld te
geven aan de bouw van een
koeienstal van Here Bugu (“plaats
van vrede”) via de stichting
“Rondom Baba”.
De bouw werd afgeblazen toen
rebelse milities steeds dichterbij
kwamen vanuit Noord Mali. In
plaats daarvan kwam het
pluimvee en viskweekproject.
Met nog een flinke injectie kan
dat over een jaar selfsupporting
zijn. Het is geheel door de
Malinezen zelf bedacht en
uitgewerkt. Er is een deel van het terrein afgebakend. Er komt een vijver voor 2000
tot 3000 vissen. Deze wordt bekleed met natuursteen, voor een deel is dat al
gedaan. Er gaan twee kanaaltjes naar een groot bassin dat gebruikt wordt om de
akkers te bevloeien. Door de natuurstenen wordt het water tevens gezuiverd. Er is
een put en er komt een aandrijving om het water te verversen.
Op het terrein zal plaats zijn voor 350 legkippen en 100 vleeskippen, 100 eenden
en een huis voor 100 konijnen. Er komt een vlonder over de vijver waardoor
schaduw ontstaat en de
eendenkak in de vijver valt. Dit
dient de vis als voer. Op de
eendenkooi komt een
duivenhok. Twee mensen krijgen
een opleiding bij een NGO om
voldoende kennis in huis te
hebben om als dagtaak dit
geheel te onderhouden en een
deskundige op pluimveegebied
heeft zijn supervisie toegezegd.

De totale kosten zijn op ongeveer 16000 euro geraamd. Overal heeft besloten hier
de helft van bij te dragen 8000 euro.
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Pas op de plaats
We beginnen nog even in het jaar 2012...
Er is dat jaar behoorlijk wat stof opgewaaid door het vertrek van een groot deel van het
arbeidspotentieel: het vertrek van de ID-ers. Voortvarend begonnen we met het opvullen
van de gaten, en het zoeken van andere oplossingen waar dat nodig was. In 2013 zou het
stof neergedwarreld moeten zijn, en Stichting Overal zou weer in wat rustiger vaarwater
belanden.
Helaas bleek de praktijk weerbarstiger.

De Organisatie
Er kwamen nieuwe mensen. En er vertrokken mensen. Organisatorisch kwam Stichting
Overal in zwaar weer. De vrijwilligers, die voorheen in het kielzog van de betaalde
krachten hun ding konden doen, en op hun eigen wijze een bijdrage konden leveren,
moesten de zaak nu zelf gaan dragen.
Dat kwam niet helemaal uit de verf. Bestaande structuren bleken in de nieuwe situatie
minder goed te werken.
Een werkgroep boog zich over de vraag hoe we op een constructieve manier konden
samenwerken, overleggen en communiceren. In september werd de verandering in gang
gezet. De Stichtingsraad ging op non-actief, de bevoegdheden werden overgedragen aan
het werkoverleg en er werd een professionele coach ingeschakeld om het vergader- en
beslisproces in betere banen te leiden.
Het bestuur gaat voorlopig door als viermanschap. Mo heeft na vele jaren besloten om dat
“stuur” aan de wilgen te hangen. Zijn plek wordt niet opgevuld. Toon maakt zijn termijn als
bestuurslid af.

Het pand
Ons prachtige pand bleek dit jaar een rots in de branding. Na veel jaren van veel
onderhoud was ons stekkie zelf dit jaar een oase van rust.

De mensen
Zoals al gezegd was het voor de mensen een turbulent jaar. Veel mensen kwamen, veel
mensen gingen. Er werd gehuild en gemopperd, maar gelukkig ook veel gelachen. Het
tuinfeest in de zomer, de kerstmarkt en de kerstborrel waren als vanouds gezellig en
prima voor elkaar.
Een triest bericht helemaal aan het einde van het jaar was het overlijden van onze
voormalige collega Frank Arnold. Frank heeft meerdere periodes bij Stichting Overal
gewerkt. Hij kampte al langer met gezondheidsproblemen.

Ons windmolenproject
Wat in het vat zit verzuurt niet. De spulletjes voor onze eigen windmolen liggen geduldig te
wachten. Voor het probleem met vergunning en bestemmingsplan kwam in 2013 nog geen
oplossing. We maken daarom ook hier nog even pas op de plaats. Maar hoop doet leven,
zeg maar.

Werk aan de winkel
Ook als je pas op de plaats maakt, maak je nog steeds passen. Het werk ging in 2013
ondanks alles gewoon door. De opbrengst van de winkel is goed op peil gebleven. De
omzet bleef goed op peil. En ondanks alles is er ook in 2013 toch weer bijna € 60.000,aan projectondersteuning weggegeven!
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Een project uit 2013: Een brug in Ethiopië
via Stichting Oostafrika
Het dorp Sibaye, Ethiopie, heeft een probleem met de brug die er ligt.
De slechte toestand van de belangrijkste brug die door de dorpelingen gebruikt
wordt voor het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten is gemaakt uit vier
boomstammen gelegd naast elkaar. Deze brug worden gevaarlijker als het
regent, het wordt heel glad en is
niet stevig genoeg. Veel mensen in
het dorp, jong en oud hebben
verschillende botbreuken
opgelopen na een val van de
brug, het gevaar is er vooral als de
brug natgeregend is.

Moditi, waar Sibaye ligt,is een
gebied met 142,300 bewoners in
het Zuidoost Ethiopië waarvan 85%
van de bevolking ver onder de
armoede grens leeft.
Dit dorp kan niet overleven zonder een
goede brug. De dorpelingen gebruiken de
brug voor het uitvoeren van hun dagelijkse
activiteiten. De volwassenen om naar hun
boerderijen te gaan, die in de meeste
gevallen hun enige bron van voedsel en
inkomsten is. De kinderen gebruiken de brug
om de beek veilig over te steken om naar
school te gaan. Met een nieuwe brug kunnen
ze dat veilig doen. Voor de duurzaamheid
van de brug, gaan de dorpelingen ervoor
zorgen dat er periodieke controles en
onderhoud plaatsvindt, zodat ze de brug voor
een lange periode kunnen gebruiken.

Overal ondersteunde deze verbetering in de infrastructuur met een bedrag van
2700 euro.
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Grafiek ondersteuning laatste 5 jaar
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In cijfers:
Jaar
2009
2010
2011
2012
2013

Binnenland
€ 4.550
€ 4.542
€ 6.760
€ 7.220
€ 6.948
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Buitenland
€ 26.150
€ 49.718
€ 60.871
€ 92.714
€ 58.272

Totaal
€ 30.700
€ 54.260
€ 67.631
€ 99.934
€ 65.220

Projecten buitenland
Breaking the Silence
(Israel/Palestina)

Aandacht voor kwalijke gevolgen militair
ingrijpen in bezette gebieden Palestina

Beautiful Kidz Namibia

Vakantieschool, 3e keer bijdrage

Here Bugu, Rondom Baba

Pluimvee- en visfarm in Mopti

€ 8.000

Bike 4 Work

Fietsenproject om lokale economie impuls te
geven, werkt met microkredieten

€ 7.500

Stg Oost Afrika

Brug in Sibaye, Ethiopië

€ 2.700

Cord South Sudan / Nederland

Coöperatieve farm in Zuid Sudan

€ 5.000

Peace Foundation Pakistan

Vrouwen in Pakistan leren hun rechten op
gebied van sexualiteit

Women empowerment

Tapwa Nikolattai werkt in India met o.a.
microkredieten om vrouwen in staat te stellen
hun eigen inkomen te genereren en maakt ze
bewust van hun rechten

€ 7.072

Stichting Baraka Kenia

Bouw van een woning annex gastenverblijf op
de Osiligi Rehabilitation Farm, een plek waar
straatjongeren een opleiding kunnen krijgen.

€ 4.000

Afri Kids Foundation

Een project in Zuid Afrika dat 50 gehandicapte € 10.000
kinderen wil te leren in eigen onderhoud te
voorzien, en tegelijk hun ouders werk biedt
Totaal

€ 2.500
€ 500

€ 11.000

€ 58.272

Meer informatie over deze projecten kun je vinden op de projectenpagina van onze
website (www.overal.org)
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Een project uit 2013: Bike4Work: Op de fiets bereik je iets!
(Cycling out of Poverty) Een project van Coop Africa
Een fiets is in Nederland zo gewoon, maar kan in Afrika een wereld van verschil
maken. Veel arme Afrikanen hebben geen geld om een fiets te kopen. Maar ze
weten wel hoe ze een fiets zouden kunnen gebruiken om geld te verdienen. De
fiets is een middel om op te klimmen uit de armoede. Het is een nietvervuilend
vervoermiddel en draagt bij aan betere toegang tot inkomsten, onderwijs en
gezondheidszorg.
Vrouwen in Oeganda die op het platteland
wonen, verbouwen 90% van het voedsel dat
in een huishouden wordt geconsumeerd
zelf. Echter, het land waarop ze voedsel
kunnen verbouwen en de markten waarop
ze het kunnen verkopen is lastig te bereiken.
Vrouwen geven noodgedwongen veel geld
uit aan transport. Een fiets geeft deze
vrouwen de mogelijkheid om de winst van
de kleine onderneming te besteden aan het
huis, voedsel of de opleiding van hun
kinderen. In de afgelopen jaren heeft
CooPAfrica met het Bike4Work programma verschillende kleine ondernemers,
waarvan het merendeel vrouwen, ondersteund met fietsen op afbetaling.
Inmiddels zijn de resultaten van die projecten meer en meer zichtbaar. Met de
fiets kunnen de deelnemers meer inkomen verdienen, hun woning verbeteren
en/of meer kinderen in het
gezin naar school sturen.
Het project komt ten goede
van een groep vrouwen op
het platteland rond Jinja, een
stad in Oeganda.
De doelstelling van het
project is dat 100 vrouwen in 1
jaar tijd hun besteedbaar
inkomen met 10% weten te
verhogen door toegang te
hebben tot een fiets op
afbetaling .

Overal steunde dit initiatief met een bedrag van 7.500 euro
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Projecten binnenland
Datum

Project

25-01

Dus fiets project

200

29-01

Zonnebloem

750

12-02

Stichting Aan Zet

200

07-03

Stichting Transformers

375

03-07

Ongehoord

200

10-09

Vredesproject

13-09

Zonne-energie project Milieudefensie Culemborg

750

18-09

A.F.A.

200

29-11

Doorbraak

200

Stichting Weekend School

200

Stichting LAKA

500

Stichting Res Publica

750

Jeugdkamp Boemerang

750

14-01-14 Stichting Gast (besluit ondersteuning in 2013, overgemaakt
14-1-2014)
Totaal binnenland
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Bedrag

1000

873

6948

Balans per 31-12-2013
Aktiva
Duurzame aktiva:
Grond

€ 29.713,00

Bedrijfspand

€ 470.898,00

Inventaris

€ 2.033,00

Groot onderhoud

€ 236.083,00

Vervoermiddelen

€ 8.001,00

Totaal Duurzame aktiva:

€ 746.728,00

Vlottende aktiva:
Liquide middelen

€ 105.303,00

Kruisposten

€ 0,00

Totaal Vlottende aktiva:

€ 105.303,00

Totaal aktiva

€ 852.031,00

Passiva
Afschrijvingen:
Bedrijfspand, 5%

€ 435.043,00

Inventaris, 25%

€ 2.033,00

Groot onderhoud 20%

€ 64.659,00

Vervoermiddelen 25%

€ 4.801,00

Totaal Afschrijvingen:

€ 506.536,00

Transitorische passiva:
BTW 4e kwartaal
Project

€ 3.327,00
€ 17.945,00

Advies jaarverslag

€ 150,00

BTW suppletie

€ 1.528,00

Totaal transitorische passiva
Vreemd vermogen
Eigen vermogen
31-12-2013

€ 22.950,00
€-

€-

€ 322.545,00
€ 322.545,00

Totaal passiva
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€ 852.031,00

Verlies- en winstrekening
Opbrengsten
Verkoop

€ 85.787,00

Verkoop boeken

€ 21.213,00

Giften

€ 1.575,00

Rente

€ 2.283,00

Subsidie zonnepanelen
Verkoop bus

€ 719,00
€-

Totaal opbrengsten

€ 111.577,00

Kosten
Vervoer:

€ 2.823,00

Administratie:

€ 7.433,00

Publiciteit:

€ 1.849,00

Huisvesting:

€ 14.540,00

Onderhoud:

€ 11.674,00

Personeel

€ 11.233,00

Huishoudelijk:

€-

Afschrijvingen:

€ 13.404,00

Projectondersteuning
Correctie / retour voorgaande jaren

€ 65.220,00
€-

Totaal kosten

€ 128.176,00

Resultaat 2013
Eigen vermogen op 1-1-2013
Resultaat 2013
Eigenvermogen op 31-12-2013
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€ -/- 16.599,00
€ 339.144,00
€ -/- 16.599,00
€ 322.545,00

Specificatie verlies- en winstrekening
Vervoer:
Brandstof

€ 929,00

Reperatie en onderhoud

€ 615,00

Belasting

€ 446,00

Verzekering

€ 725,00

ANWB

€ 108,00

Totaal Vervoer:

€ 2.823,00

Administratie:
Telefoon

€ 927,00

Kantoorartikelen

€ 535,00

Lidmaatschappen

€ 169,00

Abonnementen

€ 314,00

Internet

€ 433,00

UPC

€ 182,00

Alarmcentrale

€ 842,00

Verzekeringen

€ 3.565,00

Administratiekosten

€ 466,00

Totaal Administratie:

€ 7.433,00

Publiciteit:
Advertenties
Projectposters

€ 1.795,00
€ 54,00

Totaal Publiciteit:

€ 1.849,00

Huisvesting:
Gas, water, stroom

€ 4.888,00

Belasting

€ 7.163,00

Verzekeringen

€ 2.489,00

Totaal Huisvesting:

€ 14.540,00

Onderhoud:
Pand

€ 10.570,00

Tuin

€ 1.084,00

Electronica

€ 20,00

Totaal Onderhoud:

€ 11.674,00

Personeel
Activiteiten / feesten

€ 1.561,00

Koffie, brood etc.

€ 2.627,00

Reiskostenvergoeding

€ 3.010,00

Advies J.V.S.
Vergadercoach

€ 150,00
€ 3.885,00

Totaal Personeel

€ 11.233,00

Huishoudelijk:
Diversen

€-

Totaal Huishoudelijk:

€-

Afschrijvingen:
Pand

€-

Groot onderhoud

€ 11.804,00

Vervoermiddelen

€ 1.600,00

Totaal Afschrijvingen:
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€ 13.404,00

Overzicht inkomsten en uitgaven laatste 5 jaar
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