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Jaarverslag 2019 

Doelstelling stichting EwoI 

Het financieel ondersteunen van de volgende projecten in Diocese van Lodwar, Turkana district,  
Kenia, zonder discriminatie van geloof of sekse.  

1. Ewoi-project, biedt hulp aan de allerarmste ouderen In Lodwar en omgeving. 
2. Dagopvang voor meervoudig gehandicapte kinderen. 
3. St. Luke’s Home for the deaf, internaat voor opvang van dove kinderen, zodat zij speciaal 

onderwijs kunnen volgen op de nabij gelegen school.  
Kleuteronderwijs aan dove  kinderen, zodat deze kinderen worden voorbereid op het speciaal 
doven onderwijs. 

De projecten  hebben geen commerciële of politieke doelstelling.  
  
In 2019 is er 7 keer een bestuursvergadering  gehouden.  
  
Bestuur van Stichting Ewoi 
Voorzitter:   Thedinga, Johannes Adolf     

30-10-1943, Ede    
datum in functie 01-01-2018  

Penningmeester:  Nijssen, Raymond Pierre     
24-08-1952, Arnhem     
datum in functie 01-01-2018  

Secretaris:   Janssen, Bernardus Wilhelmus Gerardus     
29-05-1938, Heteren     
datum in functie 17-04-2013  

Bestuurslid:   Wolters, Johanna Wilhelmina Maria  
25-10-1940, Valburg  
datum in functie 17-04-2013   

Bestuurslid:  Witjes, Wilhelmus Marinus Hermanus 
   16-07-1968 
   datum in functie: 12-08-2019 
Bestuurslid:  Mesicek-Moonen, Helena Theresia Dominicus 
    21-03-1957     
   datum in functie: 16-12-2019 
 
Alle bestuursleden zijn bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Tevens zijn de bestuursleden 

d.m.v een UBO (Uiteindelijke Belangen Organisatie)-formulier bekend bij de Rabobank. 

De bestuursleden zijn onbezoldigd. 



 

De projecten:  

Twee bestuursleden (dhr. Janssen en mevr. 

Janssen-Wolters) hebben de projecten in Lodwar 

bezocht. De algemene indruk is dat de projecten 

naar wens verlopen. In verband met de toename 

van het aantal dove kinderen zijn de kosten 

gestegen. Een groot probleem in het algemeen 

was de forse stijging in de kosten van voedsel. 

Daarnaast zijn er matrassen, speelmaterialen, 

kookketels, tafels, stoelen,  shirts en uniformen 

aangeschaft. Ook zijn er gelden gestuurd ter 

vervanging van de watertank, soakpits en het lighting system. 

  

Activiteiten. 

• De Landelijke Vastenaktie 2019: Er is een actie gehouden door de MOV  in de plaatsen 

Westervoort, Duiven, Groessen en Loo. De opbrengst is besteed aan het organiseren  van 

workshops “Bewustwording” . Deze workshops worden uitgevoerd door medewerkers van 

St. Luke en medewerkers van de parochies in het bisdom Lodwar. 

• Medewerking verleend aan de voorbereiding van de Vastenaktie 2020  die wordt 

georganiseerd door de R.K. Parochie Venray i.s.m. Bisdom Roermond. 

• Basisschool de Kameleon te Driel heeft een sponsorloop gehouden.   

• Donaties door  Bisdom Roermond, Fraters van Utrecht en SBB. 

• In 2019 zijn er twee nieuwsbrieven uitgebracht. Deze verschenen in april en december en 

zijn opgenomen op de website. 

• Stand voor verkoop van artikelen op rommelmarkt Nijmegen. 

• Gesprek met dhr. Peter van Veen, vertegenwoordiger van St Vrienden van Effatha, over 

sponsoring de komende jaren. 

• Contacten met sponsors betreffende eenmalige uitgaven zoals watertank, riolering, 

speciale vieringen (kerst), etc. 

 

 

Financiële ondersteuning   

Het is de Stichting Ewoi gelukt om in 2019 aan alle financiële zaken in de projecten te kunnen 

voldoen. Dit betreft zowel de lopende kosten, als de extra uitgaven voor de gebouwen van St. Luke. 

Vooral dankzij de financiële bijdragen van Stichting Vrienden van Effatha (SVE). In november 2019 

heeft het bestuur van de stichting Ewoi een gesprek gevoerd met dhr. P van Veen van de stichting 

Vrienden van Effatha. In dit gesprek heeft het bestuur aangegeven hogere kosten te maken door het 

succes van onze projecten. Hierbij hebben wij het verzoek gedaan tot verhogen van de financiële 



bijdrage. De sponsor Vrienden van Effatha betaalt 80% van de lopende kosten van de projecten voor 

dove kinderen en voor de meervoudig gehandicapte kinderen. Aan het einde van dit jaar is deze 

verhoging voor de komende twee jaren toegekend door dhr. Van Veen.  

De kosten voor het ouderenprogramma worden volledig gefinancierd door Stichting Ewoi.  

Naast deze financiering voor de lopende kosten, kon alles gerealiseerd worden dankzij de vele giften 

die ontvangen zijn. Trouwe sponsors zijn ook dit jaar de projecten in Lodwar blijven steunen.  

Begroting 

De begrotingen van de projecten voor 2020 zijn:  
 
Ouderenbegroting:  € 19.875 
St.Luke begroting:  € 68.173 (dove kinderen)  
MHC-begroting:  € 24.750 (meervoudig gehandicapte kinderen)  
 
Het bestuur dankt iedereen die meegewerkt heeft om, op welke wijze dan ook, het werk voor de 
armste ouderen, meervoudig gehandicapte kinderen en het internaat voor dove kinderen in Lodwar 
mogelijk te maken en hoopt dat ook in het jaar 2020 velen zullen meewerken om de projecten in 
Lodwar naar behoren te laten verlopen. 
 
 
  

Oosterbeek, januari 2020 
  

  



 
 

Stichting EWOI    

1. BALANS PER 31 december 2019 
 31-12-2019  31-12-2018 

ACTIVA    

Vlottende Activa 
   

Liquide middelen   € 24.863  
 

  € 18.879  

TOTAAL   € 24.863  
 

  € 18.879  

 

PASSIVA 

   

Eigen Vermogen 
   

Kapitaal € 24.863 
 

€ 18.879 

 
TOTAAL 

 
  € 24.863  

  
  € 18.879  



2 Staat van baten en lasten 2019   

 2019 2018 

Opbrengsten/donaties € 37.390 € 34.244 

 
Verstrekte donaties 

 
€ 

 
30.685 

 
€ 

 
23.483 

Overige bedrijfskosten   €         477    €             545  

Som der bedrijfskosten € 31.162 € 24.028 

Bedrijfsresultaat € 6.228 € 10.216 

Som der financiële baten en lasten   €         244    €              249  

Resultaat € 5.984 € 9.967 

TOTAAL € 5.984 € 9.967 



3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 

Activiteiten 
De activiteiten van de stichting EWOI, statutair gevestigd in 
Oosterbeek, bestaan voornamelijk uit activiteiten voor 
fondsenwerving en verder uit het beheren van gelden en 
verstrekken van donaties binnen de doelstelling van de stichting. 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de 
waardering rekening gehouden. 

 

Eigen Vermogen 
Het Eigen Vermogen is ten opzichte van het vorig jaar 
toegenomen met € 5984 zijnde de toevoeging van het 
resultaat 2019. 
 
Grondslagen van resultaatbepaling  
 
Resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de overige 
opbrengsten en de verstrekte donaties en andere lasten over het jaar. 
De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 
gerealiseerd; verliezen zodra zij voorzienbaar zijn. 

 
Overige bedrijfskosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend 
aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

 
Bezoldiging bestuurders 
De bestuurders zijn onbezoldigd 

  



 


