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Beste donateurs en vrijwilligers, 
 
Het doet me deugd dat ik jullie hiermee kan informeren over de activiteiten die 

de Stichting Windows of Hope (SWOH) in 2014 heeft ontwikkeld, de voortgang 
van het project om een school te bouwen in de provincie Buea van Kameroen en 

het financieel overzicht van 2014. 
 
Activiteiten 

De SWOH is een zgn. ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor 
donateurs hun financiële bijdrage als aftrekpost kunnen opvoeren bij hun 

belastingaangifte. Als bijkomende verplichting heeft de stichting een (concept) 
beleidsplan opgesteld.  
 

In februari 2014 heeft de stichting een verlichtingsactie gehouden, die € 150  
heeft opgeleverd. 

 
In de loop van 2014 heeft de stichting een eerste stap gezet om een financiële 
bijdrage te verwerven via de Stichting Wilde Ganzen.  

“Deze stichting geeft financiële steun, kennis en expertise bij projecten die 
voortkomen uit een gezamenlijk initiatief van mensen die in armoede leven, hun 

gemeenschap én bevlogen Nederlanders. De projecten zijn kleinschalig en leiden 
tot zichtbare resultaten. Wilde Ganzen steunt alleen projecten waarvoor scholen, 
stichtingen of particulieren in Nederland fondsen werven, de zogenaamde 

Particuliere Initiatieven. Zo’n Particulier Initiatief werkt samen met een 
projectpartner, een lokale organisatie in het ontwikkelingsland zelf, die erop 

toeziet dat het project ter plaatse goed wordt uitgevoerd.”1 
De stichting SWOH heeft daartoe contact gelegd met een lokale organisatie  in 
Kameroen, die als zgn. 3e partner kan optreden.  

 

 

Vanwege het 25 jarig bestaan van de 

SBO ‘De Wissel’ werd op 1 november 
2014 een wisselloop gehouden. Van 
de opbrengst ontving de stichting een 

bedrag van € 1.320  uit handen van 
de directeur van de school. 

(foto ’t Groentje 03-12) 
 

Aan het eind van 2014 ontving de 
stichting een bedrag van € 500  van 
de gemeente Houten. Deze subsidie 

kwam tot stand op initiatief van het 
radioprogramma “Kracht van Houten” 

van Omroep Houten. 
 

                                                           
1
 Bron: Stichting Wilde Ganzen: www.wildeganzen.nl 



 

 

Voortgang school 
In 2013 is een aanvang gemaakt met de watervoorziening. Helaas bleek dat de 

leidingen voor de watertoevoer niet geheel voldoen, hetgeen een aanpassing 
noodzakelijk maakte. 
 

In het najaar van 2014 is een voorstel gedaan om het oorspronkelijke ontwerp 
van de school ( 1 bouwlaag met 6 klaslokalen, keuken en eetzaal) aan te passen.  

Het nieuwe ontwerp kent 2 bouwlagen met meerdere klassen en voorzieningen, 
o.a. op sportgebied. Dit nieuwe ontwerp is eind 2014 voorgelegd aan een 
architectenbureau in Houten met het verzoek de bouwkosten door te rekenen. 

Dit nieuwe ontwerp zal worden gebruikt bij de aanvraag om financiële steun bij 
de Stichting Wilde Ganzen, en eventuele andere ondersteunende instanties. 

 
Financieel overzicht 
Onder activiteiten is al een aantal bijdragen genoemd die de stichting in 2014 

heeft ontvangen. In totaal heeft de SWOH in 2014 een bedrag van bijna € 1.900 
gekregen van (vaste) donateurs en uit subsidies2. Daarnaast ontving de stichting 

een speciale eenmalige gift van € 25.000. 
Het eigen vermogen van de stichting bedraagt eind 2014 ruim € 31.000.  

 
Ondersteuning 
De Stichting heeft meer vrijwilligers nodig om contacten te onderhouden en om 

bijeenkomsten en acties te organiseren.  
U, uw familie of vrienden zijn daartoe van harte uitgenodigd de organisatie van 

de Stichting en het realiseren van haar doel te versterken. 
 
Hoe kunt u helpen? 

 
U kunt donateur worden 

U kunt eenmalig of regelmatig een gift overmaken naar onze rekening 
1705.82.841 van de Rabobank t.n.v. Stichting Windows of Hope, Houten. 
 

U kunt vrijwilliger worden 
Wij komen graag met u in contact als u als vrijwilliger mee wilt helpen aan 

Windows of Hope. Heeft u hiervoor belangstelling, stuur dan een e-mail naar: 
info@foundationwindowsofhope.com 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Stichting Windows of Hope 
Janet Agbor 
 

 

 De Stichting Windows of Hope is een stichting die door de belastingdienst is 

aangemerkt als Algemeen Nut Bogende Instelling (ANBI status). Giften aan 

onze stichting zijn daarom aftrekbaar van het belastbaar inkomen. 

 

 

                                                           
2
 De bijdrage van de gemeente Houten is begin 2015 op de rekening van SWOH gestort. 


