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Saldo zakenrekening 96 00 77 723 

1. Saldo 1-1-2011  €5.387,44 

Saldo 31-12-2011  €3.399,97 

 

2. Zakelijke rekening totalen 

Credit 2011 zakelijke rekening(+ saldo 1-1-2011) 
 

€19.709,80 

Giften part. via rek kerk Vastenaktie(Va en kind) €2.012,09 

Giften particulieren zakelijke rekening  STA €400,00 

Op bankrekening apart vermeld 
 

€11.910,27 

Debet 2011 zakelijke rekening 
 

€16.309,83 

3. Saldo spaar op maatrekening 96 00 77 774 

Saldo 01-01-2011 €3.409.78 

Saldo 31-12-2011 €5.386.96 

 

4. Sparen op maat rekening totalen 

Credit 2011, spaarrekening €6.686.96 
Debet, spaarrekening 
 

€1300.00 
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5. Landelijke Vastenaktie 2011 

Voor deze Landelijke Vastenaktie heeft de WPJP het PSYCHOSOCIAL SUPPORT SCHEME FOR 

RURAL WOMEN AND GIRLS project(het deel van het 2 jarig GBV project voor het jaar 2011 

aangemeld) begroot op       €28.807,00 

De landelijke Vastenaktie in de St. Andreasparochie heeft opgebracht: €10057,04 

De parochies Heerlen Zuid voerden een eigen project uit 
Totaal overgemaakt landelijk- en bisdom bureau €10.057,04 
Door ons verwachte bijdrage Vastenaktie(50%) €5.028,52 
Totaal generaal verwacht 
 

€15.085,56 

Dit bedrag is door de Vastenaktie naar WPJP overgemaakt 

Dit is het bedrag dat oor de Lndelijke Vastenaktie is overgemaakt naar Sierra Leone. De 

Landelijke Vastenaktie heeft daar dit jaar geen extra bedrag bijgedaan zoals in 2010 

Ook dit jaar zijn de projecten weer gebaseerd op locale planning en uitvoering. Wederom is 

veel aandacht besteed aan uitwisseling, wederzijds respect en vriendschap: de basis van onze 

stichting. 

6. Deze financiële resultaten zijn tot stand gekomen door 

a. Giften die tijdens en ook buiten de Vastenactie door onze trouwe sympathisanten 

bijeengebracht zijn: op de velen die zo hun directe betrokkenheid laten blijken, drijft de 

stichting. Wel bestaat de indruk dat er nu na enige jaren het aantal “kleine” donateurs 

uit parochie en vrienden en kennissenkring sterk is afgenomen. De vorige Vastenaktie 

periode kwam er zo €4.546,91 binnen. Deze periode is dat €2.122,09: met de helft 

afgenomen. De indruk bestaat dat de binding met parochianen en vrienden, bekenden is 

afgenomen. Deels verklaarbaar omdat je niet altijd bij je vrienden en kennissen aan de 

bel wilt trekken. Ook het totale Vastenaktie bedrag is met ⅓ afgenomen. Vorig jaar 

waren er wel een aantal grotere eenmalig giften , waardoor het beeld wel vertekend 

wordt. Ook ontbrak dit jaar een bedrag van andere parochies van het cluster Heerlen-

Zuid 

b. Activiteiten rond de koffiestop op de Heerlerbaan 

c. Voorlichting en actie gevoerd op 1 basisschool 

i. Basisschool “Ummer Clumme” te Klimmen tijdens de vastenactie 

d. Op het Bernardinuscollege tijdens en ter voorbereiding op de sponsorloop en van de 

jaarlijkse St. Franciscusdag op 1 oktober. Marie José en Jacq. gaven in beide periodes 

lessen aan groepen van deze school. Er was bijzonder veel aandacht bij de leerlingen. 

Heel positief! 

e. Een donatie van een wereldwinkel van Landgraaf 

f. Erg bijzonder was de bijdrage bij de beëindiging van de loopbaan van mevr. Wanders: 

afscheidsgiften werden aan de stichting gedoneerd. 
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7. Tot slot 

Het jaar 2011 is vruchtbaar jaar voor de stichting geweest. 

a. In verband met de plannen om Gladys en een medewerkster in 2012 weer tijdens de 

Vastenaktie uit te nodigen, was het nodig om een financiële buffer te hebben: dat is 

gelukt  o.a. door enige grotere donaties. 

b. Het blijft goed te benadrukken dat het verzamelen van geld erg belangrijk is, maar dat  

het elkaar wederzijds kennen, respecteren en vertrouwen op basis van gelijkwaardigheid 

een minstens zo belangrijke doelstelling is.  Deze wederzijdsheid is ook voor de mensen 

in Afrika een drijvende kracht achter hun streven naar ontplooiing en het nemen van hun 

verantwoordelijkheid. Uiteindelijk zijn dit de belangrijkste uitgangspunten van Geert Bles 

geweest. 

c. Na het bezoek van Gladys en haar medewerkster zullen we in overleg met haar bezien 

hoe we haar met eventueel nog aanwezig geld verder kunnen steunen. 

Heerlen, 10-1-2012 

G. Verstegen 

Penningmeester 


