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1. Saldo zakenrekening 96 00 77 723
 
Saldo 1-1-2012      €  3.399.97
Saldo 31-12-2012     €  
4.732.90
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2.     Zakelijke rekening totalen   

Credit 31-12-2012 zakelijke rekening(+ saldo 1-1-2012)
€  18.567,67

• Giften particulieren, via rekening van de kerk Vastenaktie en 
kinderen €  3.049.41
• Giften particulieren zakelijke rekening  Stichting Taiama 
Andreas €  1.325.00

   Verdeeld over 4 kwartalen in euro’s
1e 
kwart

2e 
kwart

3e 
kwart

4e 
kwart

895 390 220 20
 
• Overige baten   € 
10.793.29

    Totaal, verdeeld over 4 kwartalen in euro’s

Overige baten 

1e

kwar
t

2e

kwart
3e

kwart
4e

kwart

    
Credit  bank na aftrek kosten  0,17 0,63
Mevr. Keulaerdsstichting: 
Vastenaktie*2

500

Mevr. Keulaerdsstichting: M. 
Brima*2

350    600   

Zr. Franciscanessen Heythuyzen 
A. Brima

4.000

Sponsorloop Bernardinuscollege 3.000
Argeweb terugboekingen*1  70 70,69  
Restitutie treinkosten 1,8
Handwerkclubje 200
Bernardinuscollege: opbrengst 
Franciscus dag

  2000 

   
   
   

Totalen
350 4.371,

80
70.86 6.000.

63
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*1   Over de laatste terugboeking van Argeweb is contact geweest. 
Bij Argeweb is er geen tekort geconstateerd.

*2   Voor de bedragen van de zr. Franciscanessen en de 
schooldonaties voor Maria Brima van 
       de mevr. Keulaerdsstichting is onze stichting de 
tussenrekening: bedragen worden direct 
       naar een bestemmingsrekening overgeboekt. Onze stichting 
heeft geen
       verantwoordelijkheid voor besteding en rapportage van deze 
gelden

Debet 2011 zakelijke rekening   
€  13.834,77

  
  Verdeeld over 4 kwartalen in euro’s

Lasten     
Kamer van Koophandel 24,08    
Bankkosten(provisie, rente)       1,

37
 4,88 2,02 0,10

Argeweb BV nota 02209891  150,2
1

  

Kosten benzine Bles  25,20   
Fotoboek Gladys  

50
  

Van Dijk, Zenden, Den Haag 75,02    
Missie procuur, Raptim kosten 2.606,

97 
   

Mevr. Keulaerdsstichting naar M 
Brima via GB

        3
50

      6
00 

 

Bedr. Zr Heyt. naar A. Brima via 
GB

4000 

Habets kosten bezoek Gladys, 
Yvette

524,8
0

  

Kap Berixgroep 10
Vastenaktie 2012 4.399,

91
Van Dijk telefoonkaart Gladys 10
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Verstegen: Accra, Miva. 1,8 te 
veel

909,2
1

Solidariteitsweekend 21
Habets, overleg Cordaid  

70

Totalen 3.107,
44 

6.055,
21

602,
02 

4.070,
1

Stichting Taiama- Andreas ondersteunt projecten van 
“Women’s Partnership for Justice and Peace”

 in Sierra Leone-West Africa



3. Saldo sparen op maatrekening 96 00 77 774

Saldo 01-01-2012  €   
5.386.96
Saldo 31-12-2012  €   
4.016.56

4. Sparen op maat rekening totalen

• Credit 2011, spaarrekening(plus saldo 1-1-12012)
€  5.516,56

Verdeeld over 4 kwartalen in euro’s
 

1
 kwart
2e kwart 3e kwart 4e kwart

Credit

rente 
2011

129,0    
   

•  Debet, spaarrekening    €   
1.500

Verdeeld over 4 kwartalen
1e 
kwart 2e kwart 3e kwart 4e kwart

Opname bezoek 
Gladys/Yvette

1.500
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5. Landelijke Vastenaktie 2012

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 dat wij voor het jaar 2012 probeerden te 
verzamelen)is begroot op € 6.195.

De Landelijke Vastenaktie in de St. Andreasparochie heeft 
opgebracht: € 4.399.91

Dit bedrag is tot stand gekomen via de volgende posten:
• Part. donaties op rek. Stichting

€    960,00
• Kerkbestuur St. Andreas Vastenaktie 2010

€  2.939.91
• Mevr. Keulaerdsstichting  

€    500,00

Totaal overgemaakt Landelijk- en Bisdom bureau
€  4399,91

Door ons verwachte bijdrage van de Landelijke Vastenaktie (50%)
€  2200,00 

Totaal generaal verwacht   €  
6600,00

Dit is het bedrag dat door de Landelijke Vastenaktie overgemaakt 
zal worden naar Sierra Leone. Eind 2012 was dit nog niet gebeurd 
door misverstanden bij Vastenaktie. Toegezegd is dat dit nu snel zal 
gebeuren

6. Deze financiële resultaten zijn tot stand gekomen 
door

• Giften die tijdens en ook buiten de Vastenactie door onze 
trouwe sympathisanten bijeengebracht zijn: op hen die zo hun 
directe betrokkenheid laten blijken, drijft de stichting. Dat 
geldt vooral voor de parochianen, maar ook vele persoonlijke 
kennissen en vrienden
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• Het Bernardinuscollege. Zij brachten veel geld bijeen met hun 
sponsorlopen rond de jaarlijkse St. Franciscus dag en tijdens 
de Vastenperiode. Marie José Habets en Jacq Zenden gaven in 
beide periodes weer lessen aan groepen kinderen van deze 
school. Ook nu waren ze weer verrast door de aandacht en de 
betrokkenheid bij deze leerlingen.

• Een donatie van een Handwerkclubje.
• Een donatie van de mevr. Keulaerdsstichting.

Allen die meewerkten aan het bijeen brengen van deze financiële 
middelen zeggen wij dank namens de WPJP 

7. Uitwisseling 

Ook dit jaar zijn de projecten weer gebaseerd op lokale planning en 
uitvoering van projecten. Dit jaar was dat het 2e deel van het project: 
“Poverty Traps Women in Multiple layers of Sexual and Genderbased 
Violence.(SGBV). 
Dit jaar is dit op de eerste plaats aandacht aan geschonken tijdens het 
uitwisseling bezoek van Gladys Gbappy- Brima en Yvette Kamanda als 
vertegenwoordigers van de WPJP. Zij waren bij ons te gast. 
Op zaterdag op zaterdag 24 maart was er een speciale dienst in de 
parochie die verzorgd werd door de solidariteitsgroep, gevolgd door 
een solidariteitsmaaltijd, die in de namiddag was klaargemaakt
Op zondag 25 maart waren ze aanwezig bij de reguliere dienst, waarbij 
het koor The Sound of Peace and Freedom het muzikale gedeelte 
verzorgde. Na afloop was er voor de parochianen de mogelijkheid om 
met hen te spreken.
Op 27 maart waren zij bij de parochie Vrangendaal in Sittard te gast.
Daarnaast waren ze aanwezig op het Bernardinuscollege in Heerlen, 
waar ze met Kelly Fofanah en Marie José Habets aanwezig waren in 
lessen. Ook al in voorgaande jaren werd in deze lessen met leerlingen 
gesproken over de situatie in Sierra Leone. Nu konden kinderen 
kennismaken met mensen die daar opbouwend werken.
Ook waren zij bij de zusters Franciscanessen in Heythuysen, die vanaf 
het begin van de samenwerking steeds betrokken zijn geweest.
Tijdens al deze evenementen spraken ze over hun werk in Sierra Leone.
Daarnaast bezoeken aan de Missie Verkeersmiddelen Actie(MIVA) in 
Breda en in Amsterdam aan ‘Gered gereedschap’
Tijdens het bezoek verzorgden de leden van de stichting de 
avondmaaltijden.
Onderdak hebben zij gehad bij het gezin van Marie José Habets.
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8. Tot slot

Het jaar 2012 is gezien al deze activiteiten een goed jaar geweest voor 
de stichting geweest.
Toch een aantal kanttekeningen.
• De gelden die nodig waren bij het bezoek van Gladys en Yvette 
kwamen uit de financiële buffer die we voor dit bezoek opbouwden en 
dus niet uit de giften die bedoeld waren voor de vastenactie. Het geld 
dat bij de vastenactie binnen kwam komt geheel ten goede aan de 
projecten in Sierra Leone.
• Natasja van Dijk heeft haar bestuurslidmaatschap bij onze 
stichting beëindigd. We bedanken haar voor al haar activiteiten, met 
name wat betreft haar juridische expertise.
• Kelly Fofanah is bestuurslid geworden: heel plezierig omdat hij 
vooral over aangelegenheden rond Sierra Leone een welkome bijdrage 
in de gesprekken heeft.
• Na het bezoek van Gladys en Yvette is er bij de WPJP enige 
stagnatie opgetreden. Gladys werd door verschillende partijen in het 
gewest Bo benaderd om zich kandidaat te stellen bij de landelijke 
parlementsverkiezing in november 2012. Toen zij ons daarover 
raadpleegde hadden wij bedenkingen omdat wij de indruk hadden dat 
de basis van WPJP haar leiding nog nodig had en dat deze verkiezingen
daarvoor wat vroeg kwamen. Omdat met name de vrouwen van haar 
basisgroepen steeds meer druk uitoefenden om toch mee te doen, 
heeft ze beslist om zich toch kandidaat te stellen. 
Bij de verkiezingen in november is zij met een groot percentage 
stemmen als 1e vrouw in haar district gekozen in het landelijke 
parlement. Een bijzonder succes. Gladys geeft aan dat dit alles zonder 
onze steun aan de WPJP in de afgelopen periode niet mogelijk was 
geweest.
Dit heeft echter wel tot gevolg gehad dat de activiteiten van de WPJP 
gedurende die tijd op een laag pitje stonden en dat er met name geen 
tijd was om tijdig een nieuw project voor de komende vastenactie te 
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schrijven. 
Zij geeft aan nu naar goede opvolging in de leiding vaan WPJP te gaan 
zoeken omdat zijzelf meer tijd aan haar politieke werk moet gaan 
besteden. Dat vraag enige tijd.
Zoals in het parochieblad van januari jl aangegeven denken wij toch 
dat er nu een goede bestaansbasis voor de WPJP is en lijkt de 
organisatie geleidelijk aan op eigen benen te kunnen staan: dat was 
toch vooral de bedoeling. Wij kunnen zo nodig in dit proces verder 
behulpzaam zijn. Daarnaast zal de WPJP bij specifieke vragen een 
beroep op de stichting kunnen blijven doen. 
Als stichting maken we even een pas op de plaats om deze nieuwe 
situatie de tijd te geven om te stabiliseren.
Onze contacten blijven toch als voorheen. Wij houden u op onze 
website http://www.taiama-andreas.org  op de hoogte van komende 
ontwikkelingen.
Ten slotte nog eens het laatse punt van het vorig jaarverslag
• Het blijft goed te benadrukken dat het verzamelen van geld erg 
belangrijk is, maar dat het 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.

Heerlen, 20-1-2013
G. Verstegen, Penningmeester.
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