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ACTIVA PASSIVA

2014 2013 2014 2013

Materiële activa
Grond Mali 30.805€                   18.000€                   Kapitaal 53.143€                   48.411€                   

Vlottende activa Kortlopende schulden
Liquide middelen 26.338€                   34.411€                   Lening renteloos Y. Gerner 4.000€                     4.000€                     

57.143€                   52.411€                   57.143€                   52.411€                   

Balans per 31 december 2014
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Winst- en verliesrekening over 2014

UITGAVEN/KOSTEN ONTVANGSTEN/BATEN

2014 2013 2014 2013

Huishouding*Here*Bugu 22.247€        22.299€        Giften
Fondsen 49.910€             59.108€             

Electriciteitsvoorzieningen 10.220€        2.092€          Donaties particulieren 26.730€             23.942€             
Bedrijven -€                       -€                       

Transport 8.811€           12.262€        Overig -€                       430€                  
76.640€             83.480€             

Reizen en administratie 7.256€          7.838€          

Dieren 7.918€          1.654€          Verhuur Tractor, groente 771€                  1.391€               
Windmolenproject -€                       -€                       

Land9*en*tuinbouw 3.611€           3.770€          Inkomsten Here Bugu 6.864€               -€                       
Geef voor graan -€                       -€                       

Bouwmaterialen*en*gereedschap 15.143€        9.528€          Actie fonds Jip/Algheria -€                       1.175€               

School,*opleidingen,*cursussen,* 4.336€          5.085€          

Grond, aanschaf en aflossing -€                  -€                  

Fondswerving -€                  -€                  

Batig saldo 4.732€          21.519€        

84.275€        86.046€        84.275€             86.046€             
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Toelichting op de balans per 31 december 2014

ACTIVA 2014 2013

Materiële activa
Grond Mali 18.000€               18.000€               
Grond Mali aankoop 2014 12.805€               -€                         

Boekwaarde per 31 december 30.805€               18.000€               

Vlottende activa
Liquide middelen € 26.338
Vlottende activa -€                         -€                         
Bank of Africa 4.221€                 1.403€                 
Kas Mali 928€                    4.251€                 
Triodosbank 21.189€               28.757€               

Totaal 26.338€               34.411€                

PASSIVA
Kapitaal € 53.143
Saldo per 1 januari 48.411€               36.037€               
Bij: winst 4.732€                 21.519€               
Af: afboeking auto -€                         9.145-€                 

4.732€                 

Saldo per 31 december 53.143€               48.411€                

Kortlopende schulden
Saldo per 1 januari 4.000€                 6.000€                 
Bij: toename
Af: aflossing -€                         2.000-€                 

Lening renteloos Y.Gerner 4.000€                 4.000€                 
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Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2014

BATEN 2014 2013

Giften
Fondsen 49.910€               59.108€               
Donaties particulieren 26.730€               23.942€               
Bedrijven -€                         -€                         
Overig -€                         430€                    

Totaal 76.640€               83.480€               

Verhuur Tractor, groente 771€                    1.391€                 
Windmolenproject -€                         -€                         
Inkomsten Here Bugu 6.864€                 -€                         
Geef voor graan -€                         -€                         
Actie fonds Jip/Algharia -€                         1.175€                 

Totaal 7.635€                 2.566€                 

LASTEN

Huishouding Here Bugu: 22.247€               22.299€               
 werkvergoedingen, kost en inwoning, medicijnen medewerkers
 schoonmaakartikelen ed
Electriciteitsvoorzieningen: 10.220€               2.092€                 
 kosten aanschaf en gebruik generatoren en zonnepanelen
Transport: 8.811€                 12.262€               
 kosten aanschaf en gebruik auto's en tractor
Reizen en administratie: 7.256€                 7.838€                 
 reis-, administratie- en communicatie-kosten
Dieren: 7.918€                 1.654€                 
 kosten aanschaf, voer en medicijnen
Land- en tuinbouw: 3.611€                 3.770€                 
 kosten aanschaf (wo zaaigoed) en onderhoud
Bouwmaterialen en gereedschap 15.143€               9.528€                 

School, opleidingen, cursussen 4.336€                 5.085€                 

Grond, afschrijvingskosten -€                         -€                         

Fondswerving -€                         -€                         

Fonds Jip/Algharia -€                         -€                         

Totaal 79.543€               64.527€               
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Toelichting balans per 31 december 2014 
 
Grond Mali 
Er is een tweede, aangrenzende hectare grond gekocht bestemd voor de uitbreiding 
van de moringa aanplant. De eigendomsoverdracht van de grond is nog niet 
geregistreerd. 
 
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). Alle 
bedragen in CFA worden omgerekend in Euro’s tegen de vaste wisselkoers (1 EUR -> 
655957 CFA). 
 
Kapitaal 
Het positieve saldo van 2014 is toegevoegd aan het kapitaal. 
 
Schulden: Lening renteloos Y. Gerner 
Het betreft een renteloze lening. Er heeft dit jaar geen aflossing plaats gevonden. 
 
 
Toelichting winst en verlies rekening 2014 
 
De indeling in de verschillende kostenposten is veranderd ten opzichte van de 
jaarrekening van 2013. Hieronder wordt beschreven per post wat de nieuwe inhoud 
is. Voor vergelijking met het jaar 2013 zijn ook de kosten posten van het jaar 2013 
aangepast conform de nieuwe indeling. 
 
 
1 Huishouding Here Bugu omvat: 
Vergoeding vaste medewerkers: er zijn tussen de 8 en 10 vaste medewerkers, die 
gedeeltelijk ook op Here Bugu wonen. Het betreft de gardien en zijn familie, tuin- en 
landbouwmedewerkers, onderwijzer(s), dierenarts, Baba Traore en een opzichter. Zij 
krijgen een vergoeding per maand en gedeeltelijk kost en inwoning. Ook de 
bescheiden kosten voor eten en inwoning van Yvonne Gerner vallen hieronder. 
Daarnaast zijn er tussen de 10 en 15 dagloners die elke dag naar Here Bugu komen, 
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 
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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, waterpomp van de grote put draaien op de energie van zonnepanelen. Dit 
jaar is een moderne elektriciteitsgroep ter aanvulling van de zonnepanelen 
aangeschaft voor de bioscoop, airconditioning van het kantoor bij tijd en wijle. 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 er is overleg voor de voortzetting van dit 
project. Geen van de voorzieningen is op de balans geactiveerd.  
 
III Transport  
Here Bugu heeft op dit moment twee auto’s. Vanaf 2007 de Kanari, een Toyota 
4wheeldrive en in 2013 is een Peugeot partner aangeschaft en door Yvonne op eigen 
kosten naar Mali gereden. De auto’s zijn nodig voor het transport van de 
medewerkers en cursisten. De Toyota vervoert ook materialen en veevoer en 
functioneert soms als ambulance. Veel onderdelen voor de Toyota worden 
geschonken door het Nederlandse bedrijf RV4DW in Harderwijk. In 2015 zal een 
grote VW Volkswagens worden opgeknapt en klaargemaakt, te gebruiken voor 
transport van kinderen en volwassenen van en naar Here Bugu.  Er is ook een tractor 
met aanhanger. De kosten van reparaties en onderhoud worden ten dele gedekt door 
verhuur van de tractor. De gardien (tuinman) van Here Bugu heeft een motor voor 
boodschappen op de lokale markt.  In deze post zijn inbegrepen de kosten van 
onderhoud en reparaties, diesel, verzekeringen en wegenbelasting. 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 1 maal een retourticket Mali-Nederland v.v. 
  
V Dieren 
Here Bugu heeft leg- en vleeskippen, eenden, konijnen, visteelt (karpers en 
meervallen), een paard en een ezel, schapen (deze zijn halverwege het jaar weggedaan 
omdat er problemen waren met slangen), 2 honden (nodig voor de beveiliging). In 
2014 is een experiment gedaan met 600 kuikens uit Frankrijk voor een kleine 
legbatterij. Daarnaast zijn we begonnen met het kruisen van Brahman-kippen (uit 
onze eigen broedmachine) met lokale kippen. Dat levert een sterke lokale kip op die 
aanzienlijk minder afhankelijk is van antibiotica en leveren goede vleeskippen. Er zijn 
grote kippenrennen gebouwd waar de kippen scharrelen onder de moringabomen die 
teven een natuurlijk antibioticum leveren. We hebben besloten hiermee door te gaan. 
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De eerste verdiensten zijn in 2014 begonnen. Er zijn de eerste 3500 eieren verkocht 
en 23 vleeskippen. Het ligt in de verwachting dat dit in 2015 hoger zal uitkomen. Er is 
dus in 2014 veel geïnvesteerd in de kippen.  
 
VI Land en tuinbouw 
Dit jaar hebben we met succes geïnvesteerd in de aanplant van de moringaboom. Er is 
een grote droogkast gebouwd voor het drogen van de blaadjes. De resultaten zijn zeer 
bemoedigend en we hebben de eerste 30 kilo verkocht naar Europa en nog 30 kilo 
voor lokaal verbruik zijn verdeeld onder de bevolking. In de komende jaren zullen we 
hier mee doorgaan, onder andere op de nieuwe hectare die we dit jaar erbij konden 
kopen. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in de 10 hectare rijstvelden met zaaigoed 
en grondbewerking. Jammer genoeg is het resultaat daarvan nihil door te late en te 
hevige regens. Zaaigoed voor uien, sla en wortelen vallen ook onder deze groep. De 
opbrengst daarvan is verkocht op de lokale markt en gebruikt voor de medewerkers 
van Here Bugu. 
 
VII Bouwmaterialen en gereedschap 
Zand, grind, cement, ijzer en hout zijn de voornaamste materialen die aangeschaft 
worden voor de bouw en het onderhoud. Dit jaar realiseerden we een zwembadje voor 
de kinderen, er kwam een kantoorruimte, de kippen en eenden behuizingen werden 
uitgebreid, een extra woning voor een medewerker, onderhoud aan putten, muren en 
huizen. Ook gereedschap moet regelmatig vervangen worden, landbouwgereedschap, 
tuinslangen, kruiwagens e.d. Geen van alle opstallen is geactiveerd op de balans. 
 
VIII School, opleidingen, cursussen 
De school heeft twee onderwijzers. Dit jaar is geïnvesteerd in elektriciteit voor de 
school voor de avondcursussen en in leermateriaal. Er is een pierenbad gebouwd voor 
de kinderen en speelmateriaal. Er zijn cursussen alfabetisering en Franse taal voor 
Hamsa de opzichter betaald. Er is geïnvesteerd in vrouwen voor de fabricage van 
armbanden, in cursussen in koken op zonne-energie, opleiding van Hamidou aan de 
technische school in boekhouding, opleiding in kippenverzorging voor Bamoi. 
 
 
Het Bestuur Stichting Rondom BABA 


