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Perspectief

En toen stond alles stil……………...de hele wereld was in een shock.
Maart 2020 zit in ons geheugen gegrift en liet ons zien hoe kwetsbaar de mens is op aarde.
Als stichting werden wij geconfronteerd met rampzalige gevolgen in de Klein Karoo.
Een extreme lock-down is vele maanden het gevolg geweest en ook de voedselvoorziening
liet te wensen over.
Als bestuur hebben wij in overleg met onze vertegenwoordigers in Oudtshoorn besloten
maandelijks voedselpakketten samen te stellen voor circa 100 gezinnen voor de regio van
KarooCare.
De pakketten werden samengesteld onder leiding van onze lokale bestuurder en door ons
eigen schoolbusje getransporteerd naar de hulpbehoevenden.
Ondanks de moeilijke en uitzichtloze omstandigheden, hebben wij de gezinnen hoop en
vooruitzicht geboden.
U als donateur heeft ons in de Covid-periode niet in de steek gelaten en bijna € 20.000 aan
donaties mochten wij ontvangen. Circa € 26.000 hebben wij besteed aan voedselpakketten
voor de gezinnen en scholen in de Klein Karoo en aan leermiddelen en veiligheidskleding
voor de Vaardigheidskool. Ook een blindenschool heeft van ons support ontvangen.
In deze extreme crisistijd hebben nut en noodzaak van onze Stichting zich bewezen en zijn
wij dankzij u in staat geweest de mensen een sprankje hoop te geven voor de toekomst en
dat zij niet alleen stonden in deze pandemie. In het verre Nederland werd aan hen gedacht,
meegeleefd en ook actie ondernomen. Want dankzij dat kleine lichtpuntje aan de andere
kant van de tunnel, wisten wij hen enig perspectief te bieden voor een draaglijk bestaan.
2020 ligt nu achter ons en de gevolgen van de pandemie zijn voor Zuid-Afrika en in het
bijzonder the rural areas desastreus. Onze focus blijft gericht op het onderwijs van de
kinderen in de Klein Karoo om hen in staat te stellen een zelfstandig bestaan op te bouwen.
Het geeft ons enorm veel voldoening dat met u, kinderen in de Karoo (enigszins) een basis
meekrijgen om te overleven in een kwetsbaar land.
Het gehele bestuur dankt u voor het ons gestelde vertrouwen en we zetten onze missie
voort.

Het bestuur van KarooCare
Jenny van Alten
Marcel Burger
Jos Nienhuis
John Willemse
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BALANS 31 december 2020

Activa
Overlopende activa
Liquide middelen

Passiva
Reservering donaties
Overlopende passiva

31-12-2020
in euro's

31-12-2019
in euro's

206
46.653
46.859

137
54.745
54.882

46.859
0
46.859

54.882
0
54.882
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RESULTAATOVERZICHT 2020
2020
in euro's

2019
in euro's

18.474
5
18.479

14.000
0
14.000

18.207
6.634
0
1.661
26.502

15.807
0
1.499
1.280
18.586

Algemene kosten
Bankkosten

0

0

Mutatie vermogen

-8.023

-4.586

Ontvangsten
Particuliere donaties
Rente
Betalingen projecten
Jans Slimkop Trust/Laurus-skool
Jans Slimkop Trust/overige
Athlone
Vaardigheidskool Oudtshoorn
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TOELICHTING BALANS

Overlopende activa
Te ontvangen vergoeding bankkosten

Liquide middelen
Rabobank betaalrekening
Rabobank bedrijfsspaarrekening

Reservering donaties
Stand op 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand op 31 december

31-12-2020
in euro's

31-12-2019
in euro's

206
206

137
137

653
46.000
46.653

745
54.000
54.745

54.882
-8.023
46.859

59.468
-4.586
54.882
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TOELICHTING RESULTAATOVERZICHT

Betalingen Jans Slimkop Trust/Laurus-skool
Vanaf 2018 wordt via Jans Slimkop Trust de Laurus-skool
Te Oudtshoorn ondersteund.

Betalingen Jans Slimkop Trust/overige
Steeds meer ondersteuningen lopen via de Jans Slimkop Trust
Zo ook de kospakkies

Betalingen Athlone
Ondersteuning school voor slechtziende leerlingen
uit de Kleine Karoo.

Betalingen Vaardigheidskool
Ondersteuning Ambachtsschool in Oudtshoorn voor
jeugd met een beperking

Algemene kosten
Bankkosten

2020
in euro's

2019
in euro's

18.207

15.807

6.634

0

0

1.499

1.661

1.280

0

0

Verder zijn alle kosten door de bestuursleden privé betaald.
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