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Pakistan  

Als er één land is wat in 2018 op onze steun kon 
rekenen, is het Pakistan wel. Maar liefst 3 
projecten werden door onze donateurs mogelijk 
gemaakt: de renovatie van een schoolplein, de 
aanschaf van lesmaterialen én de aanschaf van 
bewakingscamera’s voor een school. Dat laatste 
betaalden we van een overschot van fondsen-
werving voor het schoolplein. Cameratoezicht is 
op Christelijke scholen in Pakistan helaas nodig. 
Gelukkig konden wij ze daarbij helpen. 
 

Proberen 
Omdat de samenwerking met basisschool de 
Berckacker in 2017 zo goed is gegaan, leek het 
ons fantastisch om in 2018 opnieuw een actie 
met een school op te gaan zetten. Deze keer 
kozen we voor een middelbare school in Etten-
Leur: het KSE. We gingen daar diverse keren 
naartoe en mochten informatie aanleveren over 
onze projecten voor het Goede Doelen Jaar van 
deze school. De leerlingen mochten kiezen en 
kozen uiteindelijk niet voor Fracarita, maar in 

2019 proberen we het opnieuw. 😊 De 
aanhouder wint!  
 

Proficiat 
Graag feliciteren we br. Frans die voor het derde 
jaar op rij veel geld op wist te halen met zijn 
sponsorfietstocht voor het psychiatrisch centrum 
Renceng Mose. De totale opbrengst was  € 1.650,- 
Daar  kunnen veel medicijnen voor aangeschaft 
worden ter ondersteuning van de therapie en 
dagactiviteiten van de patiënten. Ook onze 
vrijwilligster Els Reinking droeg daaraan bij met 
diverse acties, o.a. voor haar 60ste verjaardag. 
Proficiat Els! 
 

Publicaties 
Ook dit jaar informeerden we onze achterban via 
publicaties op de website, onze Facebookpagina 
en nieuwsbrieven. Met Facebook passeerden we 
de magische grens van 200 likes. Daar zijn we 
trots op. 

Pauline 
Pauline Spierings schreef een boek en schonk de 
helft van de verkoopopbrengst aan Fracarita. 
Daardoor konden we in zeer korte tijd aan een 
school in Pakistan laten weten dat ze met de 
renovatie van een schoolplein konden starten. 
Op de openingsdag van het nieuwe schoolplein 
bedankten de leerlingen Fracarita, Pauline én het 
Dirk Bos Fonds die ook een aanzienlijke bijdrage 
leverde.  
 

 
 

Prachtig 
Br. Wout en Hermien maakten in het voorjaar 
van 2018 een tweeweekse reis langs de projecten 
van de Broeders van Liefde in Indonesie. Het was 
goed om met eigen ogen te zien hoe prachtig het 
eindresultaat is van de steun vanuit Nederland: 
mooie nieuwe daken voor het doveninstituut in 
Wonosobo, een goede ommuring van het 
psychiatrisch centrum in Ruteng én een auto om 
mensen in de thuissituatie te begeleiden. Ook 
andere projecten werden bezocht zodat Fracarita 
Netherlands nu een goed beeld heeft van alles 
wat er door de Broeders van Liefde in Indonesie 
wordt gedaan…en dat is veel!  
 

Projectreserveringen 
Aan het eind van het jaar stonden er een aantal 
bedragen op de balans (projectreserveringen) die 
er vorig jaar ook opstonden. We gaan er in 2019  
voor zorgen dat deze bedragen op de plek van 
bestemming komen. Het bedrag voor Nicaragua 
is zelfs al overgemaakt en gaat besteed worden 
aan lesmaterialen en uniformen omdat de bouw 
van het klaslokaal vanwege de politieke situatie 
in Nicaragua niet door kan gaan.  
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De financiële kant van het verhaal (de jaarrekening en de balans)    

Jaarrekening  2018 
   

     

Baten     

Giften stichtingen en bedrijven € 6.710  
Giften particulieren   

 Maandelijkse donaties € 1.579  

 Eenmalige donaties € 21.436  

 Nalatenschappen  € 865  
Giften particulieren n.a.v. acties   

 Collectes en offerblokjes kapel Eikenburg  € 3.579  

 Actie-/sponsortochten € 9.860  

 Verkoop spullen + diensten € 1.496  
Overige baten    

 Rente € 44   

Totale baten   € 45.569 

      

Lasten     

Projecten     

 Geoormerkte giften toegevoegd aan projectreserve -€ 43.922  
Projectmanagement   

 Abonnement fondsenwerving online -€ 207  
Overige lasten    

 PR (website, folders) -€ 442  

 Bankkosten -€ 183   

Totale lasten   -€ 44.754 

     

toegevoegd aan algemene reserve 2018 (baten - lasten)  € 815 
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Waar komen de giften vandaan?
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Particulieren Acties



Jaarverslag 2018         
 

                                        NL77 RABO 0108 6723 28           www. fracarita-netherlands.org 

Balans aan het begin van het jaar (01-01-2018)  

    

Activa Passiva 

Bank lopend  €       20.646 Algemene reserve  €          13.622 

Bank spaar  €       36.515 Projectreserve   €          44.410 

Nog te ontvangen   €             871    

      

  €       58.032  €           58.032 

    

Balans aan het einde van het jaar (31-12-2018)  

    

Activa Passiva 

Bank lopend  €       12.686  Algemene reserve  €          14.437  

Bank spaar  €       34.059  Projectreserve   €          32.308  

      

  €       46.745    €          46.745  

    

Toelichting reserves    

     

Totaal Reserve 31-12    €         46.745    

     

Algemene reserve    

Beginstand 1-1  €          13.622    

In resultaat 2018 (volgens jaarrekening)  €                815     
Eindstand 31-12 Algemene reserve    €         14.437    

     

Projectreserve    

 Beginstand 1-1  €          44.410    

In projectreservering (geoormerkte giften volgens jaarrekening)  €          43.923    

Uit projectreservering (naar projecten overgemaakt)    

 Afrika, Zuidactie  €         -20.000    

 Pakistan, leermiddelen 2018  €           -3.200    

 Pakistan, renovatie schoolplein  €         -12.440    

 Pakistan, bewakingscamera's  €           -2.884    

     Indonesie, 50% bijdrage Werkingskosten Renceng Mose  €         -17.500     
Eindstand 31-12 Projectreserve    €         32.308    

 

 

     

 Specificatie reservering projecten per 31-12    

 Indonesië, Wonosobo, leermiddelen  €            3.180    

 Indonesië, Ruteng, patientkosten  €          18.024    

 Pakistan, Lahore, leermiddelen en toiletten meisjesschool  €            6.034    

 Nicaragua, Granada, klaslokaal   €            5.070     

 Eindstand 31-12 Projectreserve   €        32.308   

     
 


