
 

NIEUWSBRIEF JULI 2017 

 

Geachte meelevende, donateur, 

 

Hierbij ontvangt u de jaarlijkse nieuwsbrief en het financieel verslag van de Stichting Anaïs. U 

heeft dit wellicht al gemerkt: de nieuwsbrief wordt op een ander moment verstuurd. 

Normaliter ontving u die in december. Wij hebben nu voor een andere structuur gekozen. In 

december versturen wij een kaart voor een kleiner project dat we in die periode willen 

ondersteunen. In april/mei zullen wij de nieuwsbrief versturen zoals u deze gewend bent. 

Daarin wordt een project van iets grotere orde gepresenteerd. Tegelijkertijd zullen we in deze 

nieuwsbrief de gang van zaken toelichten en ook het financieel jaaroverzicht toevoegen van 

het afgelopen jaar (het gaat in deze nieuwsbrief dus om het jaar 2016 en over 2015 omdat 

deze niet eerder gedeeld is). Deze structuur maakt het ook mogelijk om in deze nieuwsbrief 

verslag te doen van de bezochte projecten. Zodoende is het meer up to date. In plaats van 

een keer per jaar ontvangt u nu dus twee keer per jaar post van ons. Daarnaast delen we 

gedurende het jaar ook geregeld nieuws op facebook en op onze website. Het is ook altijd 

mogelijk om contact via email/telefoon op te nemen met de voorzitter. 

 

HET JAARLIJKSE PROJECT VAN 2015/2016: SPEELTUIN SCHOOL JAWADHI HILLS

Wij doen ons best om projecten te 

financieren en/of te ondersteunen en 

proberen daarvoor nieuwe contacten te 

leggen. Als stichting steunen wij jaarlijks 

een project, waarvoor we uw bijdrage 

vragen. Vorig jaar was dit project de 

school in Jawadhi Hills. Er zijn met het 

bedrag dat is verzameld (3500 euro) 

speeltoestellen  gekocht voor de jongste 

groepen en daarmee kon het onderwijs in 

deze school worden ondersteund. In 2011 

hebben wij de school in Jawadhi Hills ook 

ondersteund. Destijds is er met uw steun 

een toiletgebouw en badkamerfaciliteiten 

voor de schoolgaande kinderen gebouwd. 

Dat was voor de school een 

noodzakelijkheid. De school richt zich op 

zogenaamde stammenkinderen, die vaak 

verstoten zijn van onderwijs. De kinderen, 

van klein tot groot, verblijven het grootste 

gedeelte van de week in de school. Van 

de 216 kinderen die de school bezoeken 

blijven er maar liefst 150 intern Er is 

echter weinig geld beschikbaar. Het is van 

belang deze kinderen te onderwijzen. 

Door de toeloop van kinderen is er veel 

nodig voor deze school. Namens de 

kinderen en zusters uit dit huis in Jawadhi 

Hills, danken wij u hartelijk! 

  



 

STUDIEBEURZEN 

 

Er zijn nieuwe sponsors gevonden voor de 

volgende studenten: 

 

Rajeswari (13 jaar)  

De Familie Overbosch is bereid haar laatste 

drie jaar van de high school te betalen. 

Rajeswari is half wees. Haar moeder is kok 

en haar vader 

van Rajeswari 

is overleden. 

Rajeswari is 

een intelligent 

meisje, ze 

heeft een klas 

overgeslagen. 

Haar droom is 

om arts te 

worden. 

 

Vinny Fetric (17 jaar) 

De Wil Bus foundation is bereid de studie 

van Vinny Fetric te sponsoren. Vinny gaat 

starten met een studie van twee jaar. Dat is 

mooi nieuws want zijn moeder is niet in 

staat zijn studie te bekostigen en vier extra 

monden te voeden. Marloes (voorzitter 

van onze stichting) heeft Vinny mogen 

ontmoeten in 

december. Hij is 

erg gemotiveerd 

en voelt zich 

verantwoordelijk 

om straks voor 

zijn familie te 

zorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remo Leander (19 jaar)  

Ook de studie van Remo Leander wordt 

bekostigd door een Nederlandse familie. 

Remo start met een opleiding Engels. 

Remo woont met zijn broertje bij zijn 

tante. Zijn 

moeder is 

een aantal 

jaar geleden 

overleden en 

zijn vader 

heeft hen 

verlaten. 

Door deze 

studie kan hij 

later voor 

zichzelf en zijn broertje zorgen. 

 

Alle sponsors bedankt!  

Wilt u ook een student sponsoren? Wij 

proberen zoveel mogelijk de studenten 

zelf te ontmoeten (wat in het geval van 

Rajeswari en Vinny ook gelukt is). De 

studenten worden geselecteerd door onze 

contacten, zodat we weten dat deze 

studenten het ook echt nodig hebben en 

de vorderingen kunnen volgen. We horen 

het graag als u ook geïnteresseerd bent! 

 

Behaalde diploma’s:  

De volgende studenten hebben in 2016 

hun diploma behaald: Jyothi Tamilselvi 

(Computer Science), Sumeer Sigamani 

(technology), Prema Devi (verpleegkunde), 

Divya Saranya (verpleegkunde) en Maria 

Manjula (lerarenopleiding). De stichting 

Wil Bus Foundation, de familie Krouwel-

Overbosch, de familie Van der Spek, de 

Haella Foundation (stichting Anna Poot) en 

donateurs van de stichting Anais danken 

wij hartelijk hiervoor. 

De studenten Jeyabharathi Elizabeth 

(verpleegkunde), Mary Stella (Economie) 

zullen hun diploma dit jaar behalen. 

  



 

BEZOEK AAN INDIA EN SRI LANKA 

 

Door een oogontsteking kon het geplande 

bezoek (de tickets waren reeds geboekt) 

van Atty en Uuk aan het project in Sri 

Lanka niet doorgaan. Begin december is 

Stephan Kloosterman (penningmeester) in 

Sri Lanka geweest en heeft het klooster 

Auxilium Convent bezocht. In dit klooster 

wonen oorlogs- en tsunamiwezen. De 

stichting heeft middels medicatie, bijdrage 

aan verzorging (slaapzalen) en een 

bijdrage aan spel en sportactiviteiten 

bijgedragen in 2015. Er is destijds ook een 

basketbalveld met geld van de stichting 

aangelegd. Dit omdat sport en spel 

bijdraagt aan de verwerking van het 

trauma dat de kinderen hebben. Het 

bezoek kenmerkt zich door gastvrijheid. 

Ook was het bijzonder om te zien hoe 

goed de zusters het verzorgd hebben en 

hygiëne op orde is. Het was mooi om te 

zien hoe de stichting heeft bijgedragen. 

We houden contact met deze zusters. 

 
Terwijl Stephan in Sri Lanka was, is Marloes 

Hoencamp afgereisd naar India. Zij heeft in 

de eerste week de projecten van Yercaud 

en Chennai bezocht. Het contact verloopt 

via de Salesiaanse zusters. Yercaud was 

nog niet eerder bezocht door onze 

stichting, maar is van dezelfde zusters. Zie 

meer hierover onder het kopje ‘nieuwe 

projecten’ in deze nieuwsbrief.  

In Chennai heeft Marloes studenten 

ontmoet die of gesponsord zijn door de 

stichting of graag aan een studie willen 

beginnen. Ook heeft zij het project 

bezocht van 2014, een project gericht op 

het versterken van de positie van 

kwetsbare vrouwen. Er was daar een 

kerstviering georganiseerd en Marloes 

heeft mooie zelfgemaakte cadeaus in 

ontvangst mogen nemen. De projecten 

van de afgelopen jaren zijn 

doorgesproken. Ook heeft Marloes in 

Chennai een aantal nieuwe projecten 

bezocht. Hoewel deze projecten ons 

ontzettend aanspreken, zijn we helaas niet 

in staat om alles te kunnen financieren. 

In de laatste week van december hebben 



 

Marloes Hoencamp, Stephan Kloosterman 

en enkele familieleden het kindertehuis 

Mercy Home (Dharmapuri) bezocht. Het 

was goed om met de leiding van het 

kindertehuis te spreken. Een mooi moment 

was dat jongeren, die eerder vanwege hun 

lichamelijke handicap in Mercy Home 

hebben gezeten en onderwijs hebben 

ontvangen, naar Dharmapuri kwamen. Zij 

kenden Marloes van de reizen uit 2006 en 

2007 en wilden haar graag ontmoeten. Het 

was ontroerend om hen weer te zien en 

goed om te horen dat het goed met hen 

gaat. Enkele van hen zijn getrouwd. Een 

paar hebben gestudeerd en hebben nu 

allemaal een job.  

Naast het extra fruit en groenten (door u 

mogelijk gemaakt, dank daarvoor!), 

hebben wij met een anonieme gift een 

uitje voor een deel van de kinderen 

georganiseerd. Met hen zijn we naar de 

watervallen gegaan. 

Wellicht ten overvloede, maar we vinden 

het belangrijk om hier helder in te zijn: de 

reizen die het bestuur maakt voor het 

bezoeken van de projecten worden niet 

met het geld van de stichting betaald maar 

door de bestuursleden zelf. 

 

Het Mercy Home 

Ook alle sponsoren van kinderen in Mercy 

Home willen wij dit jaar bedanken. Het 

geld dat naar het kindertehuis in 

Dharmapuri wordt overgemaakt wordt 

heel hartelijk ontvangen. Dat hebben 

Stephan en Marloes tijdens het laatste 

bezoek, afgelopen december, zeker 

gemerkt. In Mercy Home wonen op dit 

moment rond de 83 kinderen. Dat 

betekent dat het kindertehuis ten opzichte 

van een aantal jaar geleden is gegroeid. 

Het grootste gedeelte van deze kinderen 

(ongeveer 50) is verstandelijk en/of 

lichamelijk beperkt. De overige kinderen 

zijn door de overheid geplaatst en zijn 

wees en/of komen uit situaties van 

kinderarbeid. Sinds kort is Stany Pancras, 

de neef van de directeur Brother Louis 

Rayan, samen met zijn vrouw op Mercy 

Home komen wonen. Stany en zijn vrouw 

Preethi nemen voorzichtig de leiding over 

van hun oom. Dit is een goede 

ontwikkeling, aangezien Stany een 

opleiding in Sociaal Work heeft gedaan en 

ervaring heeft opgedaan in tehuizen waar 

(minder valide) kinderen wonen. Stany 

heeft een langere termijn visie voor Mercy 

Home. Hij wil graag een kenniscentrum 

worden in de regio van Dharmapuri als het 

gaat om kinderen met een handicap. In de 

omgeving is namelijk veel onkunde in de 

verzorging en opleiding van deze 

kinderen. De uitdaging waarvoor Stany en 

zijn vrouw staan is echter de financiering 

hiervan. Want hoewel de overheid 

kinderen plaatst, en ook volwassenen, laat 

de financiële vergoeding te wensen over. 

Het bestuur heeft tijdens het bezoek 

uitgebreid met Stany gesproken. We zullen 

met Stany een samenwerking gaan 

opbouwen die nog meer de nadruk legt 

op verantwoording. Stany zal een visie en 

beleidsplan op gaan stellen voor Mercy 

Home. Onderdeel daarvan zijn de 

voorzichtige stappen voor een deel 

financieel zelfstandig worden. Stany heeft 

een kaarsenmakerij opgezet waar oudere 

kinderen helpen met de productie. 

 



 

 
Daarnaast hebben we de afgelopen tijd 

Mercy Home op een aantal manier 

concreet kunnen ondersteunen: 

 

De maandelijkse financiële bijdragen die 

menig sponsor overmaakt. Dit is een 

bijdrage in de verzorging en het voedsel 

van de kinderen van Mercy home. Dit is 

meer dan welkom! We hebben afgelopen 

december de noodzaak nog eens kunnen 

zien.  

 

De kerstactie van december 2016 (de 

kerstkaart) heeft 1200 euro opgebracht. 

Een fantastisch bedrag waar de kinderen 

extra vitaminen kregen. 

 

Door een ruime gift van Van der Zwan 

Vastgoed is er in maart 2017 gestart met 

de bouw van een nieuw toiletgebouw voor 

de kinderen. Het huidige toiletgebouw 

wordt daarnaast opgeknapt. Beide 

gebouwen worden meer aangepast 

op de kinderen die lichamelijk gehandicapt 

zijn.  

 

Er is eveneens gestart met het plaatsen 

van een dak boven de studie- en eetzaal. 

Van een gift zullen wij de komende 

periode een proef starten met het 

gedeeltelijk financieren van extra 

verzorging voor de kinderen. Op dit 

moment is er namelijk te weinig 

verzorging voor kinderen en niet alle 

onderwijzers zijn geschikt om met 

gehandicapte kinderen om te gaan. 

Alle (nieuwe) bestuursleden van Anais zijn 

langere tijd in het kindertehuis geweest 

waardoor we ons extra betrokken voelen 

bij deze kinderen. Het bestuur oriënteert 

zich in het opzetten van grotere projecten. 

Het komende jaar zal de stichting in ieder 

geval door blijven gaan met het helpen 

voorzien in de basisbehoeften van de 

kinderen die daar zijn. Namelijk: financieel 

bijdragen aan voedsel, kleding en hygiëne. 

Uw financiële maandelijkse bijdrage is 

daarbij van groot belang.  

Dank voor wat u daarin deed het afgelopen 

jaar! 

 

  



 

NIEUW PROJECT YERCAUD 

Tijdens het verblijf in India is Marloes 

uitgenodigd bij de Salesiaanse zusters in 

Yercaud. De Salesiaanse zusters hebben 

daar hoog in de bergen een huis dat zich 

richt op de kinderen van de stammen die 

in dit gebied wonen. 

Het huis is een fris ogend (een verademing 

in de drukke hitte van India!) groot 

gebouw.  

Het wordt al snel duidelijk dat ondanks de 

rust, orde en reinheid er een tekort is aan 

verschillende middelen. De zusters van dit 

tehuis richten zich op de kinderen die 

voornamelijk niet naar school gaan. De 

bevolking leeft in verschillende kleine 

dorpjes. Het gebied wordt namelijk 

gebruikt voor de teelt van koffie. Overdag 

gaan beide ouders naar de koffieplantages 

om daar te werken. De kinderen blijven 

dan alleen achter. Zoals u wellicht weet 

heeft India te maken met een treurige 

problematiek met betrekking tot  misbruik 

van meisjes en vrouwen (o.a. door hun 

lage status). Veel meisjes worden tijdens 

de afwezigheid van hun ouders misbruikt. 

Om de schande van misbruik te beperken 

laten veel ouders hun kind daarom jong 

trouwen, wat ook de nodige onwenselijke 

gevolgen met zich meebrengt. De zusters 

in dit gebied bieden de mogelijkheid om 

meisjes doordeweeks op school en in de 

boarding te plaatsen. Zodoende zijn zij 

veilig en kunnen zij onderwijs ontvangen 

(tegen een kleine symbolische 

vergoeding). In het weekend kunnen de 

meisjes naar huis. In het bezoek in 

december heeft Marloes deze meisjes 

mogen ontmoeten. Wat een 

enthousiasme. De zusters vragen in het 

laatste jaar van de meisjes wie er verder wil 

studeren. Als dit het geval is zullen wij als 

stichting proberen studiebeurzen aan te 

vragen. Daarnaast zetten de zusters 

AWARENESS programma’s op. Welke 

gericht zijn op het informeren van ouders 

en dorpsleiding in dit gebied over de 

gevolgen voor kinderen als ze niet naar 

school gaan. Voor dit project hebben zij 

om steun gevraagd. Ze willen graag een 

zelfvoorzienende kleine boerderij met 

groentetuin opzetten voor melk, eieren en 

groenten.  

Intussen heeft het Agnieten College uit 

Wezep het mogelijk gemaakt om 

al twee koeien aan te schaffen met 

een kleine bijdrage erbij voor de 

verzorging van deze koeien (1600 

euro maar liefst). Wij danken jullie 

hartelijk!! 

 

In het project van dit jaar zouden 

wij graag bijdragen aan de 

mogelijkheid om kippen aan te 

schaffen en de bodem te cultiveren 

(4280 euro). Doet u mee? 

 



 

KEELA ERAL 

Van de VIVO foundation kregen wij een 

ruime gift van 4900 euro voor het project 

in Keela Eral. De donatie van de VIVO is 

medio april 2017 afgedragen aan de 

Salesian Sisters. Hiervoor wordt de school 

opgeknapt en schoolspullen aangeschaft 

om de groeiende toestroom van kinderen 

uit dit gebied (puntje Zuid India) te kunnen 

onderwijzen. 

Van de Stichting Rommelmarkt Haren en 

de stichting Kringloopcentrum Eemnes 

hebben wij eveneens weer mooie 

bedragen ontvangen waarvoor hartelijk 

dank.  

 

 

 

 

ONDERSCHEIDING UUK 

Uuk Steenhuisen heeft 26 april j.l. een 

Koninklijke onderscheiding in ontvangst 

mogen nemen. Als stichting hebben wij 

meegewerkt aan de aanvraag van dit 

welverdiende ‘lintje’. Hieronder citeren wij 

kort uit de brief als illustratie van wat 

mevrouw Steenhuisen heeft betekend voor 

de stichting. Atty en Marloes hebben de 

uitreiking bijgewoond en waren nogmaals 

onder de indruk van het vele 

vrijwilligerswerk dat Uuk heeft gedaan. 

Uuk Steenhuisen is in haar activiteiten voor 

de stichting Anaïs erg gedreven. Zij 

kenmerkt zich door een bepaalde durf en 

overtuigingskracht. Maar dit zou niet van 

waarde zijn als er ook geen daadwerkelijke 

noodzaak aan gekoppeld is. Hierbij kan ter 

illustratie gedacht worden aan de actie die 

mevrouw Steenhuisen (in samenwerking 

met mevrouw Jos Weegerink) ondernam na 

de tsunami van 2004. Mevrouw Steenhuisen 

wist in korte tijd een actie op touw te 

zetten, de juiste partners (in dit geval Wilde 

Ganzen), en getroffen families te helpen 

door behuizing en boten. 

Dit is een van de vele voorbeelden waarin 

mevrouw Steenhuisen deze noodzaak weet 



 

te vinden, te verwoorden en een financiële 

supporter te verbinden aan een nieuw of 

bestaand project. Zonder schroom heeft zij 

presentaties gegeven bij menig Rotary club 

in de omgeving van het Gooi en als 

financiele supporter van het werk binnen 

gehaald. Ook heeft zij menig stichting en 

particulieren; aan de stichting voor kortere 

of langere tijd weten te verbinden. 

Daardoor konden korte of langlopende 

projecten worden gefinancieerd. Enkele 

voorbeelden hiervan zijn: 

- Schoolgebouw voor het kindertehuis 

Mercy Home (voor lichamelijke 

en/of verstandelijk beperkte 

kinderen), Dharmapuri 

- Microkredieten Lepra Dorp, 

Dharmapuri 

- Dak voor kindertehuis voor 

straatjongens Don Bosco, Chennai 

- Uitbreiding kindertehuis voor 

straatmeisjes Don Bosco, Chennai 

- Schoolgebouw in Madurai voor 

kinderen die in mijnbouw werken 

- Schoolgebouw en vervoermiddelen 

voor kinderen in voormalig 

kinderarbeid gebied van Keela Eral 

- (Toilet)gebouwen verschillende 

meisjeshuizen van Maria Laya 

(Yellagiri Hills, Tirrapur, 

Coimbatore, Chennai, Jawadhi Hills) 

Mevrouw Steenhuisen is hierin een 

voorbeeld van een persoon die in 

mogelijkheden denkt. Daarin heeft zij haar 

eigen werkwijze die kan inspireren maar 

kenmerkend is voor haar persoon. Dit 

betekent onder andere dat als mevrouw 

Steenhuisen ergens voor gaat dan draagt zij 

dit project volledig. In alle gevallen zal 

mevrouw Steenhuisen bevragen en 

meedenken. Zodat zij ook de ondersteuners 

in Nederland van een goed overtuigend 

verhaal kan voorzien.  

Kort na de oprichting van de stichting 

(1994) tot 2011 heeft zij de functie van 

secretaris van de stichting bekleed. Vanaf 

2011 is mevrouw Steenhuisen bestuurslid 

van de stichting. De bedoeling was destijds 

dat mevrouw Steenhuisen, als enkel en 

alleen bestuurslid, daardoor de gelegenheid 

kreeg rustiger aan te doen maar wel 

betrokken te blijven. Uuk Steenhuisen heeft 

echter van de gelegenheid gebruik gemaakt 

individuele projecten beet te pakken en 

naar Zuid-India. Al dan niet in 

samenwerking met haar kleindochter. 

 

VRIJE GIFTEN 

 

Er worden nog altijd vrije giften 

overgemaakt, waarvoor hartelijk dank! Wij 

wijzen u op de mogelijkheid om een 

eventueel legaat ten behoeve van de 

stichting notarieel vast te leggen in uw 

testament. De stichting kan dankzij uw 

vrije giften ook haar onkosten vergoeden, 

zoals de jaarlijkse bijdrage bij de Kamer 

van Koophandel of de (verhoogde) 

transactie- en bankkosten. Het bestuur 

neemt alle bestuurskosten voor zover 

mogelijk voor eigen rekening. Wilt u een 

gift geven en heeft u een bepaald doel 

voor ogen? Laat het ons weten! 

Het is de moeite waard (nogmaals) op het 

feit te wijzen dat de stichting een ANBI 

(Algemeen Nut Beogende Instelling) is. Dit 

betekent dat stichting Anaïs geen 

schenkbelasting of erfbelasting hoeft te 

betalen over ontvangen schenkingen en 

erfenissen. Voor u betekent het dat 

overgemaakte giften, zoals een studie 

bekostiging of financiële adopties, 

aftrekbaar zijn bij de belastingdienst 

(binnen de daarvoor geldende regels). 

Bent u op zoek naar een specifiek project 

en wilt u geld voor iets specifieks 

besteden, neem dan contact met ons op 

door een mail te sturen 

(secretaris@stichtinganais.nl) of te bellen 

(0620192305).

mailto:secretaris@stichtinganais.nl


 

BESTUURSWISSEL EN GROET 

 

Na enkele leden vorig jaar welkom te hebben geheten, is er een kleine verandering 

opgetreden. Bestuursleden zijn: Uuk Steenhuisen, Atty Fischer (presentaties) en Marije Nije 

Bijvank (communicatie). Secretaris van onze stichting is Mirjam van Huizen. Marloes 

Hoencamp verruilt het secretariaat voor de rol van voorzitter. Het postadres laten wij 

voorlopig op het huidige adres in Amsterdam staan. 

Wij hopen dat u ons wilt blijven steunen in ons werk. Wij zullen u tussendoor op onze nieuwe 

website, en in onze jaarlijkse nieuwsbrief berichten van alle mooie zaken die wij met uw steun 

bereiken! Wij zijn ook te volgen via facebook en linkedin. 

 

Mede namens het bestuur van stichting Anaïs, 

 

Marloes Hoencamp 

 

Ontvangt u in het vervolg de correspondentie liever per mail? Geef het dan door aan het 

secretariaat door een mail te sturen naar:  secretaris@stichtinganais.nl  

 

Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Anaïs bestaat uit: 

 

Marloes Hoencamp (voorzitter) 

Mirjam van Huizen (secretaris) 

Stephan Kloosterman (penningmeester) 

Marije Nije Bijvank 

Atty Fischer  

Uuk Steenhuisen  

Ruud Wilens  

 

 

 

Contactgegevens: 

Secretariaat Stichting Anaïs 

Dijkmanshuizenstraat 88   

1024 XR   

Amsterdam 

 

secretaris@stichtinganais.nl  

www.stichtinganais.nl 

0620192305 

 

 

 

 

Stichting Anaïs te Amsterdam, IBAN-

rekeningnummer: NL04 INGB 0007 869 

170 

Stichting Anaïs staat geregistreerd bij de 

Kamer van Koophandel te Rotterdam 

onder nummer: 41132398 

Stichting Anaïs is aangewezen als een 

ANBI. Uw giften zijn daardoor 

aftrekbaar van de belastingdienst! 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.stichtinganais.nl/


 

BIJLAGE 1: FINANCIEEL OVERZICHT ANAIS 2016 

 

 

 

 

Inkomsten  

  

Uitgaven 

 

     Saldo 1-1-2016 €  11.596,04 

 

Salesian Sisters Chennai  €    2.046,00  

Donaties t.b.v. Salesian Sisters Chennai €    1.760,00 

 

Studiebeurzen  €       135,00  

Donaties t.b.v. studiebeurzen €       230,00 

 

Mercy Home  €    3.833,00  

Donaties t.b.v Mercy Home €  10.129,00 

 

Project 2016  €    3.500,00  

Donaties t.b.v. project 2016 €    1.585,00 

 

Bankkosten  €       210,84  

Donaties VIVO t.b.v. Keela Eral €    4.900,00 

 

Website  €         39,00  

Overige donaties €    1.317,22 

 

Nieuwsbrief  €       163,99  

   

Saldo 31-12-2016  €  21.589,43  

     

 

€  31.517,26 

  

 €  31.517,26  


