
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financieel verslag 2018 

 

Inkomsten:     

Donaties, verjaardagen, enz € 6.799,08   

Totale inkomsten  € 6.799,08  

Uitgaven:    

Bijdragen aan diverse projecten € 14.783,00   

Bankkosten € 129,50      

Totale uitgaven  € 14.912,50  

    

Negatief saldo:   € 8.113,42 

 

Activa: 

   

Saldo bestuursrekening per 31-12-2018   € 4.643,96 

Saldo spaarrekening per 31-12-2018   € 23.785,21  

Saldo rekening kleine noden per 31-12-2018*   € 3.220,78 

 

Toelichting: 

Kosten voor het printen en versturen van de jaarlijkse Nieuwsbrief en het hosten van de website 

zijn gesponsord door Hirschel & Dessing.  

* Stichting Julia beheert in samenwerking met de Henri Nouwen Stichting deze rekening ten 

behoeve van hulp aan mensen die financieel in moeilijkheden zitten.  

 

Stichting Julia heeft in 2018 bijgedragen aan de volgende projecten: 

• We hebben sportmaterialen beschikbaar gesteld voor een kinderhuis in Roemenië, ter 

waarde van € 580,00. 

• Voor bijscholing en een kamertrainingsproject voor kinderen met een verstandelijke 

handicap in de Filipijnen maakten we € 1.500,00 over. 

• Bijlessen voor de armste kinderen in Namibië kostten € 500,00.  

• In Guatemala steunden we de timmerschool met € 750,00. 

• We sponsorden de Internationale dag van de Straatkinderen met € 750,00. 

• We gaven € 2.000,00 Voor de bouw van een school van gehandicapte kinderen en 

weeskinderen in Sierra Leone. 

• Met € 400,00 maakten we het mogelijk een Fair Pen-project in Oeganda uit te voeren. 

• Onze steun aan het gezin van Anissa in Indonesië kostte € 550,00. 

• Met een bijdrage van € 500,00 hielpen we in het Countryside Education Project een aantal 

Cambodjaanse jongeren aan een studiebeurs voor de landbouwschool. 

• Voor schoon drinkwater in een weeshuis in Bogotá gaven we € 500,00. 

• Vetra in Indonesië kon naar school, dankzij een donatie van € 670,00. 

• € 700,00 ging naar trainingsprogramma’s en begeleiding van jongeren in Bangladesh. 

• Met € 500,00 kon het kinderhuis van René en Nilza in Mozambique beginnen met een 



bloemenkwekerij. 

• Voor traumazorg voor mishandelde en misbruikte meisjes in de Filipijnen gaven we € 

733,00. 

• In Kenia ondersteunden we de preventie van kindermisbruik met een donatie van € 500,00. 

• De speelplaats van het kinderhuis in Honduras maakten we (mede) mogelijk met € 400,00. 

• We stelden € 500,00 beschikbaar voor vakopleidingen en re-integratie voor kansarme 

jongeren in India. 

• Voor de opvang van weeskinderen in Cambodja gaven we € 1.500,00. 

• Met € 750,00 maakten we gezinsopvang van Tanzaniaanse weeskinderen mede mogelijk. 

• In Rotterdamse achterstandswijken ondersteunden we de straatcompetitie voor kinderen 

met € 500,00. 

 


