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Welcome Home Ministries Africa 

Eind 2021 ging het beter in Oeganda met Covid. 

Gelukkig hebben maar 5 medewerksters Covid gehad. 

De kinderen konden eindelijk weer naar school.  

Dat vinden we heel belangrijk. Het is wel een grote kostenpost maar school is noodzakelijk. Omdat 

de medewerkers Engelse les krijgen van een vrijwilliger spreken de kinderen nu ook beter Engels.  

Ook krijgen de kinderen wekelijks bijbelles. 

We hebben ook weer kinderen terug naar huis kunnen plaatsen. Opgroeien bij je eigen familie is 

altijd het beste. We doen er alles aan om de thuissituatie zo te creëren dat het veilig is voor de 

kinderen, er een inkomen is zodat er genoeg voedsel is, maar ook geld voor school. Onze 

maatschappelijk werksters gaan regelmatig langs om te kijken of alles goed gaat.  

Er wonen nu 58 kinderen in het weeshuis. Er zijn ook nieuwe kinderen gebracht, waaronder een 

kindje waarvan de moeder psychische problemen heeft, de vader onbekend is en oma niet voor het 

kind kan zorgen. En een kindje dat gevonden is in een ‘toilet’: een gat in de grond waarin de behoefte 

wordt gedaan, gelukkig is het kindje nu veilig bij ons. De kinderbescherming weet ons altijd te vinden 

voor dit soort schrijnende gevallen. 

We hebben alle kleding en andere spullen geïnventariseerd, een hele klus maar nu staat alles in de 

computer en weten we precies wat er is en waar we een tekort aan hebben. Er komt iemand langs 

om onze assistent-manager te leren werken met dit bestand. We hebben veel kleine dingen kunnen 

laten repareren: horren, deuren, deurklinken, dingen in de badkamers. Binnenkort worden er wat 

muren behandeld en opnieuw geschilderd i.v.m. schimmel. Ook zijn er bedbodems vernieuwd. De 

omheiningsmuur grenzend aan de peuterafdeling is weer opgebouwd, die was ingestort. 

De financiële situatie is redelijk stabiel. Helaas is het leven in Oeganda ook duurder geworden en zijn 

de prijzen van groenten, fruit, vlees, melk en medicijnen erg gestegen. Het is dus lastiger om de 

maandelijkse kosten te betalen.  

Dat Welcome Home meer doet dan alleen het weeshuis is bekend. De kerken in Lwambogo en 

Kamigo worden goed bezocht.  

Het Village medical team wat in de dorpen werkt doet het erg goed en vindt zo ondervoede of zieke 

kinderen. Er zijn nogal wat ondervoede kinderen In Lwambogo, die helpen we o.a. door het geven 

van zakjes pindakaaspoeder. Dit kun je dan aanmaken met wat water. Dit helpt bij het tekort aan 

proteïne. Maar ook krijgen ze onder andere eieren en fruit. 

De bouw van de dorpskliniek In Lwambogo is klaar. Dit is een onderdeel van Welcome Home. Het 

meeste geld hiervoor komt uit Amerika. Momenteel worden er ramen ingezet, deuren en bedden 

gemaakt. Er wordt erg hard gewerkt om dit allemaal te verwezenlijken. 

De giften en donaties voor Welcome Home zijn altijd voor het weeshuis. 

Zonder uw hulp kunnen we dit werk niet doen,  dus hartelijk dank voor uw giften en donaties! 

Voor meer informatie kun je eens kijken op onze website: www.welcomehomeafrica.com 

 

http://www.welcomehomeafrica.com/


Stichting Taclla

 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

€ €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsmiddelen - - 

- - 

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren

Overige vorderingen en overlopende activa - - 

- - 

Liquide middelen 13.872 6.932 

13.872 6.932 
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Stichting Taclla

PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020

€ €

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen 13.872 6.932 

Vastgelegd vermogen - - 

13.872 6.932 

Langlopende schulden

Achtergestelde lening - - 

Kortlopende schulden

Crediteuren - - 

Overige schulden en overlopende passiva - - 

- - 

13.872 6.932 
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Stichting Taclla

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021 2020
€ €

Baten uit eigen fondsenwerving

Contributies, donaties, giften en schenkingen 27.499 20.326 

27.499 20.326 

Kosten eigen fondsenwerving

(In)directe verwervingskosten - - 

Uitvoeringskosten 119 166 

Netto baten 27.380 20.160 

Beschikbaar uit fondsenwerving 27.380 20.160 

Overige baten en lasten - - 

Totaal beschikbaar voor doelstelling 27.380 20.160 

2021 2020
Besteed aan doelstelling

Projecten 20.500 20.100 

Uitvoeringskosten - - 

20.500 20.100 

Totaal besteed aan doelstelling 20.500 20.100 

Overschot ( specificatie zie pag.7) 6.880 60 

27.380 20.160 
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Stichting Taclla

 TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

€ €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsmiddelen - - 

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren

Rente - - 

Liquide middelen

ASN - - 

Rabobank 37.33.33.900 13.797 6.918 

Rabobank 12.64.354.592 75 74 
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Stichting Taclla

PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020

€ €

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen - - 

Vastgelegd vermogen - - 

Vermogen Tikani 1.958 1.617 

Vermogen WHMA 11.290  5.375 

Langlopende schulden

Achtergestelde lening - - 

Kortlopende schulden

Crediteuren - - 

Overige schulden en overlopende passiva

Nog door te zenden giften

Diversen - - 
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Stichting Taclla

TOELICHTING staat baten en lasten over 2021

2021 2020

€ €

Baten uit eigen fondsenwerving
Contributies, donaties, giften en schenkingen

Bestemd ten behoeve van Stichting Taclla 625 - 

Bestemd voor welcome home 24.754 16.716 

Bestemd voor project Lianne de Buck/ Peru - 890 

Bestemd voorTikani algemeen 1.900 1.770 

Bestemd voor WHMA project ziekenhuis 220 950 

27.499 20.326 

Overige baten en lasten

Rentebaten - - 

Kosten uit eigen fondsenwerving
(In)directe verwervingskosten - - 

2021 2020

Uitvoeringskosten

Bankkosten 119 166

Reiskosten - - 

Overige uitvoeringskosten - - 

119 166 

Besteed aan doelstelling
Project Welcome Home Africa 19.000 17.000 

Project Cento2B in Peru - - 

Project Lianne de Buck - - 

Fonds Rick en Trijnie - - 

Tikani Algemeen 1.500 3.100 

20.500 20.100 
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Stichting Taclla

Eigen vermogen 2021 2020

€ €

Besteedbaar vermogen

Stand per 1 januari 6.992 - 

Resultaatbestemming boekjaar 27.380 - 

Ten behoeve van diverse Fondsen -20.500 - 

Saldo per 31 december 13.872 - 

Vermogens ontwikkeling 
Fonds welcome home Africa 2021 2020
Stand per 1 januari 5.375 4792
Ontvangen op project 24.695 16633
Ontvangen op project ziekenhuis 220 950
Besteed aan project 19.000 17000
Besteed aan project ziekenhuis 0 0
Saldo per 31 december 11.290 5375

Vermogensverandering 5.915 583

Fonds Tikani Peru 2021 2020
Stand per 1 januari 1.617 2140
Ontvangen op project 1.841 2577
Besteed aan project 1.500 3100
Saldo per 31 december 1.958 1617

Vermogensverandering 341 -523

Fonds onbekend 2021
Stand per 1 januari 0
Ontvangen op fonds onbekend 625
Besteed 0
Saldo per 31 december 625

Vermogensverandering 625

Totaal vermogensverandering: 6.880 60

E. Nuijten

officoach

De Brakken 17

8309 AV Tollebeek

KvK: 60154365
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