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Toelichting balans per 31 december 2015 
 
Grond Mali 
Er is in 2014 een tweede, aangrenzende hectare grond gekocht bestemd voor de 
uitbreiding van de moringa aanplant. De eigendomsoverdracht van de grond is nog 
niet geregistreerd vanwege de moeilijke omstandigheden in Mali. De te verwachte 
kosten in verband met de registratie van de eigendomsoverdracht zijn in 2015 
geactiveerd en daarnaast ook als bestemmingsreserve gereserveerd. 
 
Vakantie woning 
De stichting heeft samen met drie andere stichtingen een gift ontvangen in de vorm 
van een vakantiehuisje in Voorthuizen {Lange Zuiderweg 27-28, 3781 PJ Voorthuizen}. Dit 
huisje staat te koop via “Bestbuymakelaars” en wordt tijdelijk verhuurd om de 
maandelijkse kosten te betalen. De waardering is zeer conservatief geschat en gelijk 
aan de (te betalen) aanslag van de belastingdienst (een vierde deel van de totale 
aanslag van EUR 20.000,-- over de gehele gift).  
 
Liquide middelen 
Het betreft twee lopende rekeningen (in Nederland bij de Triodosbank in EURO en in 
Mali bij de Bank of Africa in CFA) en de contante kas in Mali (in CFA). Sinds kort 
heeft de stichting ook een Paypal account om makkelijker giften te ontvangen. Alle 
bedragen in CFA worden omgerekend in Euro’s tegen de vaste wisselkoers (1 EUR -> 
655,957 CFA). 
 
Kapitaal 
Het negatieve saldo van 2015 is toegevoegd aan het kapitaal. 
 
Bestemmingsreserve 
Het betreft een reserve voor te verwachten kosten met betrekking tot de grond. 
 
Schulden:  
Lening renteloos Y. Gerner 
Het betreft een renteloze lening. Er heeft dit jaar geen aflossing plaats gevonden. 
Crediteuren: 
Het betreft uitstel van betaling van de aanslag van de belastingdienst pro rata met 
betrekking tot de gift van het vakantiehuisje (Zie hiervoor vakantie woning). Deze 
moet worden betaald voor 17 november 2016 en het bedrag is rentedragend. 
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Toelichting winst en verlies rekening 2015 
 
De indeling in de verschillende kostenposten is niet veranderd ten opzichte van de 
jaarrekening van 2014. Hieronder volgt een korte beschrijving per post: 
 
 
1 Huishouding Here Bugu omvat: 
Vergoeding vaste medewerkers: In 2015 zijn er twaalf vaste medewerkers (tussen 
acht en tien vaste medewerkers in 2014), die gedeeltelijk ook op Here Bugu wonen. 
Het betreft de gardien en zijn familie, tuin- en landbouwmedewerkers, onderwijzer(s), 
Baba Traore, een projectmanager, kokkin en een chauffeur en regelneef. Zij krijgen 
een vergoeding per maand en gedeeltelijk ook kost en inwoning. Yvonne zorgt voor 
eigen kost en inwoningskosten.  Daarnaast waren er negentien vaste dagloners die 
elke dag naar Here Bugu komen (in 2014 tussen de tien en vijftien dagloners). Zij 
werken aan bouw en onderhoud, land en tuinbouw, administratie en kleine projecten. 
Zij krijgen een vergoeding per dag en een warme maaltijd. Alle medewerkers krijgen 
bij ziekte (vooral malaria) medicijnen. Schoonmaakartikelen, kosten van jaarfeesten 
en gasten (voor zover die niet zelf betalen), onvoorziene uitgaven, muskietennetten en 
slaapmatten voor medewerkers.  
 
Noodfonds (inclusief graanbank) en Dialangou 
We hebben altijd onverwachte uitgaven voor mensen uit onze omgeving die in nood 
zitten. De aanschaf van een bril, een ongeluk met dokterskosten enz. als mensen een 
beroep op ons doen bepaald Baba of we hier op ingaan. Er wordt zeer zelden 
gebedeld, het valt vooral onder de noemer “burenhulp”. De graanbank is ooit opgezet 
n.a.v. hongersnood in onze omgeving. Daarmee konden we de schoolkinderen en 
mensen in onze omgeving helpen door een aantal moeilijke maanden te komen. Dit 
jaar was de graanbank niet actief. Dialangou wordt nog steeds door ons gesteund. Dit 
jaar alleen met raad en daad en soms met veevoeder voor het paard. Vanwege het 
geringe bedrag worden deze kosten toegevoegd aan de post “Huishouding Here 
Bugu”. 
 
II Elektriciteitsvoorzieningen 
Here Bugu genereert zijn eigen elektriciteit. Verlichting, koelinstallatie, internet, 
ventilatoren en waterpomp van de grote put draaien op de energie van zonnepanelen. 
Ter aanvulling van de zonnepanelen is er een moderne generator voor de bioscoop en 
airconditioning van het kantoor bij tijd en wijle en elektriciteit ‘s avonds. Er zijn twee 
dieselgeneratoren voor  de ateliers (lassen en houtbewerking) en het oppompen van 
water voor de visvijver. Ze functioneren allen op diesel en vergen in het extreme 
klimaat met veel stof zorgvuldig onderhoud. Er zijn experimenten gedaan met 
windmolens onder leiding van de projectgroep ESH. Door de oorlog in 2012 is dit 
project nagenoeg stil komen te liggen, maar in 2015 is het weer opgestart en het wordt 
gefinancierd door de Stichting ESH (Zie opleidingen). De kosten in totaal vallen dit 
jaar aanzienlijk lager uit dan in 2014 omdat in 2014 een nieuwe elektriciteits groep 
(generator) is aangeschaft. Geen van de voorzieningen is op de balans geactiveerd. 
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III Transport  
Here Bugu heeft op dit moment twee auto’s en een Volkswagen bus. De auto’s en bus 
zijn nodig voor het transport van de medewerkers, kinderen en cursisten. De Toyota 
vervoert ook materialen en veevoer en functioneert soms als ambulance. Er is een 
tractor met aanhanger. De kosten van reparaties en onderhoud worden ten dele gedekt 
door verhuur. De gardien van Here Bugu heeft een motor voor boodschappen op de 
lokale markt. Onder deze post vallen de verzekeringen, belasting, reparaties en diesel- 
en benzinekosten. Geen van alle voertuigen is geactiveerd op de balans. 
 
IV Reizen en administratie 
Onder deze post vallen alle overheadkosten zoals het jaarabonnement op internet, 
telefoonkosten in Mali en Nederland, druk en porto kosten voor de jaarverslagen, 
aanschaf kantoorartikelen, de kosten van de bank in Nederland en Mali inclusief de 
transferkosten, reiskosten binnen Mali voor aanschaf materiaal en zakelijke afspraken 
en retourtickets Mali-Nederland v.v. Voor deze laatste post is een extra schenking 
gedaan. 
  
V Dieren 
Here Bugu heeft dit jaar vleeskippen, eenden, konijnen, visteelt (karpers en 
meervallen), een paard en een ezel, twee honden (nodig voor de beveiliging). Het 
project legkippen is voorlopig beëindigd. Het paard is dit jaar overleden door een 
slangenbeet en ook het project konijnen is gestopt. Hierdoor zijn de kosten van dieren 
dit jaar aanzienlijk lager. 
 
VI Land en tuinbouw 
Deze post is hoger dan vorig jaar omdat er meer is uitgegeven aan de moringa 
plantages. Zaaigoed voor uien, sla, wortelen en sperziebonen vallen ook onder deze 
groep. Er zijn de eerste bemoedigende inkomsten vooral op de lokale markt. 
 
VII Bouwmaterialen en gereedschap 
Zand, grint, cement, ijzer en hout zijn de voornaamste materialen die aangeschaft 
worden voor de bouw en het onderhoud. Er werden twee grote duiventorens 
gebouwd. Dankzij een extra bijdrage voor de aanschaf van nieuw landbouw 
gereedschap is dit jaar aangeschaft: tuinslangen, kruiwagens, gieters en klein 
handgereedschap. Verder hebben we voor de school en de werkplaats schaduwdaken 
gemaakt van palen en matten. Geen van alle opstallen is geactiveerd op de balans. 
 
VIII School, opleiding, cursussen 
De school heeft twee onderwijzers. Daarnaast zijn er ook parttime krachten voor 
aanvullend onderwijs zoals muziek, handwerken, geschiedenis. Dankzij een extra 
bijdrage konden we dit jaar twintig prachtige schoolbanken met zitkussens laten 
maken. Er is begonnen met de alfabetiseringslessen voor de medewerkers; de Franse 
les voor Hamza is voortgezet. Hieronder valt ook een cursus voor vijf Bellavrouwen 
in Segou in het vervaardigen van cookits en manden, opleiding windmolens en in de 
fabricatie van armbanden en tassen. 
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IX Aanschaf grond en aflossing lening 
Er is geen lening afgelost. Op deze post wordt geboekt transferkosten, notariskosten, 
belasting en bemiddelingskosten voor grond aankopen. 
 
 
De indeling in de verschillende opbrengstenposten is niet veranderd ten opzichte van 
de jaarrekening van 2014.  
 
De stichting heeft minder gelden van fondsen ontvangen in 2015 terwijl de donaties 
van particulieren op ongeveer gelijk niveau zijn gebleven. In 2015 is de nieuwsbrief 
erg laat rond gestuurd naar onze fondsen. Het bestuur heeft het voornemen de 
jaarrekening van 2015 en de nieuwsbrief al in het voorjaar van 2016 ter beschikking 
te stellen in de verwachting dat er vroeg in het jaar meer geld van de fondsen kan 
worden verkregen.  
 
 
 
 
Het Bestuur Stichting Rondom BABA 


