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STICHTING NIMBA.
Stichting Nimba werd in 1994 opgericht door Marijke Clabbers-Klein en Nelly Klein. Tijdens 
hun reizen door Guinee werden zij getroffen door de grote problemen waarmee kinderen 
met een lichamelijke handicap en hun families worden geconfronteerd. Gehandicapte 
kinderen worden in Guinee ernstig gediscrimineerd. Marijke en Nelly beseften dat juist 
deze kinderen in Guinee geen basisonderwijs, laat staan een vakopleiding kregen en 
daardoor geen enkel toekomstperspectief hadden. Vanuit deze gedachte ontstond 
Stichting Nimba. De stichting heeft inmiddels in de hoofdstad Conakry het Opleidingsinsti-
tuut Centre Nimba opgericht. Daar krijgen jaarlijks tussen de 60 en 80 lichamelijk gehan-
dicapte kinderen gratis onderwijs, een maaltijd (voor de meeste leerlingen de enige per 
dag)  en een vakopleiding. Dankzij Centre Nimba  hebben ze een kans om later een 
zelfstandig en minimaal menswaardig bestaan op te bouwen.

NIMBA is in Guinee de godin 
van vruchtbaarheid en voorspoed. 
Zij wordt in het kustgebied op de
schouders gedragen, terwijl om 
een goede oogst wordt gebeden.

“ZET OOK UW SCHOUDERS ONDER NIMBA”
         Onder dit motto vragen we uw steun voor ons project Centre Nimba. 

CENTRE NIMBA 
is gevestigd in de wijk Dabompa in Conakry 

Er zijn:
- twee klaslokalen voor alfabetisering
- een praktijklokaal voor naailessen
- een praktijklokaal voor leerbewerking
- een ruimte voor handwerklessen
- een kantoor voor onze projectleider
- een kantoor voor de administratie
- keuken buiten en keuken binnen
- een gastenverblijf

GUINEE 
Guinee ligt in West-Afrika aan de Atlantische kust tussen Senegal en Sierra Leone. 
Het land is ongeveer 7.3 maal zo groot als Nederland en telt bijna 12 miljoen 
inwoners, waarvan meer dan 2 miljoen in de hoofdstad Conakry. Van de 45 Afri-
kaanse landen staat Guinee wat armoede betreft bijna op de laatste plaats: de 
36e.  Meer dan de helft van de bevolking is analfabeet.
De levensverwachting voor vrouwen is 61,2 jaar, voor mannen 58,1 jaar. 
Guinee telt 700.000 gehandicapten. De helft hiervan bestaat uit kinderen. Er zijn 
totaal geen voorzieningen voor hen. Meestal worden ze door hun familie uit bede-
len gestuurd of aan hun lot overgelaten. Centre Nimba is nu nog steeds de enige 
school in heel Guinee met gratis onderwijs voor kinderen met een lichamelijke 
handicap.
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STICHTING NIMBA
Er is in 2015 ook weer hard gewerkt door alle bestuursleden. Er is vergaderd, er zijn brieven 
geschreven, er zijn veel e-mails verzonden, er is veel getelefoneerd en er is vaak contact 
geweest met de projectleider van Centre Nimba: Balla Kanté. 
Door de ebola was het in 2015 nog niet veilig om naar Guinee te reizen, dus er moesten 
veel zaken per telefoon worden besproken en geregeld. Nog steeds zijn er geen goede 
mogelijkheid om te mailen met Guinee. Er is niet altijd bereik in de wijk waar de school staat. 

In Nederland blijven we onze schouders onder Nimba zetten, want er is nog steeds geen 
financiële steun gekomen van het Ministerie van Sociale Zaken van Guinee. Ondanks het 
feit dat we een samenwerkingscontract hebben en dat er veel wordt beloofd. Eerst was er 
de ebola, daarna de verkiezingen etc. etc. In Guinee is blijkbaar altijd wel een excuus te 
vinden om geen geld te besteden aan  het onderwijs aan kinderen met een handicap. 

Wel heeft Guinee een internationale overeenkomst getekend, die de overheid verplicht 
zorg te dragen voor inwoners met een beperking!!

We blijven positief en dankzij uw steun kunnen de leerlingen hun opleiding vervolgen. Ver-
der zijn we volop bezig met onze plannen voor het Nimba-terrein, het “Paradijs”, met de 
bedoeling om Centre Nimba selfsupporting te laten worden. Meer hierover verder in dit 
jaarverslag. 
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CENTRE NIMBA.
Toen we in de zomer van 2012 een nieuw schoolgebouw huurden voor de leerlingen, 
omdat ons vorige contract niet werd verlengd, vertelde de eigenaar dat hij het pand wilde 
verkopen. Daarom heeft projectleider Balla Kanté toen het Ministerie van Sociale zaken 
van Guinee gevraagd het  gebouw voor ons aan te schaffen. Het antwoord was positief, 
maar door de ebola perikelen werd de koop uigesteld. 
Daarna werd ons verteld dat we moesten wachten tot 
na de verkiezingen in oktober 2015.
De eigenaar heeft drie jaar gewacht en had  financië-
le verplichtingen elders en toen hij zijn pand goed kon 
verkopen heeft hij dat gedaan en moesten wij binnen 
drie dagen het gebouw verlaten.

Na veel zoeken is het gelukt een groot geschikt huis 
te vinden waar de lessen kunnen worden voortgezet. 
Maar dat bracht natuurlijk weer extra kosten met zich 
mee. De “makelaar”, verhuiskosten, aanpassingen, 
schilderwerk etc. en niet te vergeten 10 maanden huur 
die vooruit moesten worden betaald.

De nieuwe locatie is prima en de leerlingen voelen er 
zich al weer thuis. Ze zijn er trots op dat ze naar Centre Nimba gaan en dat er ook dit jaar 
zo veel voor hen is gedaan.
Voor de alfabetisering van de leerlingen zijn school- en leesboeken, schriften en schrijfwa-
ren en andere noodzakelijke zaken gekocht. Voor de naailessen: een aantal naaimachines 
stoffen, garens, naalden scharen en andere fournituren. Voor de handwerklessen: garens, 
stoffen, haaknaalden, verf voor stoffen, sjablonen en dergelijke. Voor de leerbewerking: 
leer, lijm, schoenzolen, garens, en speciaal  gereedschap.

De leerlingen van Centre Nimba krijgen onderwijs, dat is aangepast aan hun leeftijd en hun 
handicap. De wat oudere leerlingen, bijvoorbeeld, kunnen vaak nog niet lezen en schrijven  
maar kunnen wel snel meedoen met de handwerklessen. Vooral de jongens, als ze niet be-
perkt worden in het gebruik van hun handen, kunnen snel beginnen met de leerbewerking, 
met name schoenen maken. Voor speciale han-
dicaps wordt soms speciaal materiaal gekocht en 
aangepast gereedschap. 

Natuurlijk zijn de leerlingen trots op hun schooluni-
form, de gekregen krukken en rolstoelen en het feit 
dat ze iedere dag met de schoolbus thuis worden 
opgehaald en weer teruggebracht. Bovendien krij-
gen ze iedere dag een gezonde warme maaltijd. 
Bij ziekte worden medicijnen verstrekt en als het no-
dig is wordt een arts geraadpleegd.
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LEERLINGEN EN OUDERS. 
In ontwikkelingslanden leven in verhouding meer kinderen met een handicap dan 
in welvarende landen. Armoede en handicaps vormen een vicieuze cirkel: armoe-
de vergroot de kans op een handicap en een handi-
cap vergroot de kans op armoede en uitsluiting. Dat 
een kind met een lichamelijke beperking ook talenten 
heeft, is een gedachte die maar zelden opkomt.

Onderwijs is de beste manier om deze desastreuze 
vicieuze cirkel te doorbreken. Centre  Nimba is daar 
het bewijs van! Het is fantastisch om te zien hoe onze 
leerlingen hun plaats in de maatschappij stapje voor 
stapje weten te veroveren. 
Het begint vaak bij de ouders, die niet zelden nauwe-
lijks of helemaal niet kunnen lezen en schrijven. Aan 
hun gehandicapte kind kunnen ze nu hulp vragen als 
er iets moet worden gelezen, en kunnen ze raad vra-
gen bij de in- en verkoop van spullen voor hun han-
deltje. Het grootste deel van de bevolking leeft van 
kleine handeltjes. De vrouwen zitten vaak op de markt 
en de mannen gaan erop uit.
Wanneer de kinderen geld verdienen voor het huis-
houden omdat ze een vak hebben geleerd zijn niet 
alleen de ouders daar trots op, maar ook de broers 
en zussen, familie, buren en vrienden en vriendinnen. 
De kinderen worden eindelijk geaccepteerd door hun 
omgeving. Door deze omwenteling is er geen sprake meer van uitsluiting maar van  
“insluiting”. 
Door naar school te gaan, zich te ontwikkelen en een eigen inkomen te verdienen 
zijn de leerlingen van Centre Nimba rolmodellen en wegbereiders voor lotgenoten.  
De saamhorigheid van onze leerlingen is groot ! 

Het is ook geweldig om te zien hoe de oudere meisjes met hun uiterlijk bezig zijn. 
Mooie zelfgemaakte kleding en prachtige kapsels, die ze bij elkaar invlechten. Het 
zijn jonge vrouwen die ook mooi en aantrekkelijk willen zijn, een vriendje willen krijgen 
en trouwen. Een huwelijk is voor meisjes en jongens met een handicap niet van-
zelfsprekend. Maar al te vaak worden zij door de aanstaande schoonfamilie niet 
geaccepteerd. De beslissing van de ouders, grootouders, ooms en tantes in deze 
moet geëerbiedigd worden! Maar als de familie ziet dat ze geld kunnen verdienen 
en eventueel een hulpje in de huishouding kunnen betalen stijgen de kansen dat ze 
geaccepteerd worden. De strijd om een menswaardig en gelukkig bestaan op te 
bouwen is in Guinee zelfs voor niet gehandicapten al moeilijk genoeg. 
Wij hebben heel veel respect  voor onze leerlingen die, ondanks alle problemen die 
zij ondervinden, blijven knokken om een plaats in de maatschappij te veroveren

WIJ BLIJVEN DE LEERLINGEN VAN CENTRE NIMBA STEUNEN.  U TOCH OOK !!
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LES STARS DE NIMBA. 
Een aantal van onze leerlingen die de artiestengroep Les Stars vormt  laten letterlijk  hun 
stem horen! Dat is een belangrijke stap naar zelfbewustzijn en emancipatie.
Les Stars zijn koplopers en spelen een belangrijke rol bij het veranderen van de beeldvor-
ming over kinderen en volwassenen met een handicap. Zij zetten zich in voor een menta-
liteitsverandering en verbetering van de rechten van kinderen met een handicap. Dit alles 
onder de bezielende leiding van onze projectleider Balla Kanté, die ook een bekende 
zanger in Guinee is.

Ook dit jaar zijn er verschillende optredens geweest. O.a. bij  voetbalwedstrijden met het 
nationale voetbal elftal en het succes was groot. 

PERSONEEL.
Het meest belangrijk op Centre Nimba zijn de leerlingen, maar zonder onze fantastische di-
recteur, leraren, leraressen, chauffeurs, schoonmakers, kokkinnen, bewakers en vooral onze 
projectleider Balla zou iedereen niet zo tevreden zijn.
Het personeel is blij met ons, want dankzij hun salaris kunnen ze in hun eigen  levensonder-
houd voorzien en hun kinderen naar school sturen. En er wordt natuurlijk ook getrouwd. Dit 
jaar is chauffeur Dida getrouwd en heeft  een kind gekregen. Voor iedereen een feestelijke 
gebeurtenis. 
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SCHOOLBUSSEN.
Ook in 2015 waren er weer problemen met de schoolbussen. Niet verwonderlijk bij zulke 
oude gekregen en gekochte bussen.  We schrijven organisaties aan voor een nieuwe bus, 
maar tot nu toe nog geen resultaat. We kregen een erg goed aanbod, maar er was niet 
voldoende extra geld in kas en dus ging de bus onze neus voorbij.  
Jammer! 

Om de leerlingen op te halen en weer thuis te brengen moeten de bussen altijd in orde 
zijn. Maar op de rotsachtige bodem lijden de schokbrekers, remmen, ophangingen, ban-
den, radiatoren, V-snaren en andere 
zaken ontzettend veel. Het komt door 
de slechte wegen, maar ook omdat 
er nauwelijks goede tweedehands on-
derdelen afkomstig uit Europa te vinden 
zijn. Nieuwe onderdelen zijn ontzettend 
moeilijk te vinden en als ze er zijn  schrik-
barend duur. Gelukkig zijn onze chauf-
feurs handig en zijn de mecaniciens 
bereid op ieder moment van de dag 
en op iedere plek een kapotte bus te 
repareren. De buspech komt altijd op 
de meest ongelegen momenten. Het is 
voor de leerlingen echt geen pretje om 
in de hitte  te moeten wachten tot ze 
worden opgehaald door een andere 
bus. De bussen die we van de Firma Peusen uit Echt hebben gekocht en gekregen rijden 
nog steeds, maar een nieuwere en betere bus is een vurige wens van de leerlingen, pro-
jectleider Balla en de chauffeurs. 

Zonder bussen geen lessen op Centre Nimba.

MAALTIJDEN.
In Guinee wordt gemiddeld 2,5 keer zoveel uitgegeven aan eten als aan andere zaken.
Voor de arme bevolking wordt het  steeds moeilijker iedere dag een gezonde warme 
maaltijd op tafel te zetten en onze leerlingen krijgen vaak alleen op Centre Nimba een vol 
bord rijst met saus. Het komt regelmatig voor dat leerlingen  ’s morgens op school flauw 
vallen omdat ze thuis  niets of te weinig hebben gegeten. 
De maaltijden op Centre Nimba blijven dus ontzettend belangrijk! 

Voor  €15,- per maand krijgt een leerling iedere schooldag een bord rijst met een saus van 
vlees of vis. 
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NIEUW PROJECT
U weet waarschijnlijk al dat ons doel is Centre Nimba in de toekomst selfsupporting te laten 
zijn.  De noodzaak voor extra en eigen inkomsten is vooral  dringend geworden door het 
wegvallen van de financiële steun van het  Liliane Fonds  twee jaar geleden. De reden 
voor het Fonds was het feit dat er geen overkoepelende hulporganisatie in Guinee is. Voor 
Stichting Nimba  blijft dit een financiële tegenvaller van ongeveer € 12.500,-  per jaar.

EIGEN TERREIN – Het Nimba-Paradijs.  
Voor  onze plannen hebben we een uitermate 
geschikt terrein gevonden. Het is een soort schier-
eilandje van ongeveer twee hectare en het ligt 40 
km ten noorden van Conakry aan een rivierarm. 
Ongeveer 3/4 grenst aan een moeras/getijden-
gebied dat bij vloed onder water staat en bij eb 
droog valt.  Het gebied is goed te bereiken door 
een pas aangelegde geasfalteerde weg.

Biologische tuin.
De grondsoort van het landje is klei, dus vrucht-
baar en daarom zeer geschikt voor een  (biologi-
sche) tuin met groenten, aardappelen, tomaten, 
cassave, ananas en dergelijke en voor  verschil-
lende fruitbomen en kokos- en oliepalmen. De 
opbrengst kan worden gebruikt voor de maaltij-
den van de leerlingen en het overgebleven deel 
kan worden verkocht.  De oudere leerlingen heb-
ben al gezegd dat ze er graag willen werken en 
leren hoe een eigen tuintje aan  te leggen en te 
onderhouden.

Kippenfarm.
Met de eieren van 500 kippen kan ongeveer 
€1.000,- per maand worden verdiend.  Vlees en 
vis zijn bijna niet te betalen voor de bevolking en 
eieren zijn een populair alternatief. 
Kippen die minder eieren leggen kunnen worden 
gebruikt voor de maaltijden van de leerlingen en 
een deel kan  worden verkocht. 
Het zou fantastisch zijn als we de financiering rond 
zouden hebben voor de bouw en inrichting van 
de kippenfarm, want daarmee kan meteen geld 
worden verdiend.

Iedereen is blij met onze ideeën, want behalve onze gehandicapte leerlingen kunnen ook  
mensen uit de buurt  werken bij de verschillende activiteiten. Er moet gebouwd worden, de 
tuin moet worden aangelegd, voor de arbeiders moet eten worden gekookt, etc. 
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NIMBA-PARADIJS IN DE TOEKOMST. 

Recreatiegebied.  
We zijn van plan in de  toekomst het terrein ook te 
gebruiken als recreatiegebied voor bezoekers en 
toeristen. Er is ruimte genoeg, het is een oase van 
rust, er is een prachtig uitzicht en het terrein  is goed 
bereikbaar. Met een restaurant, bar, muziek en een 
aantal hutten waarin overnacht kan worden kan geld 
worden verdiend. Zelfs een zwembad behoort tot de 
mogelijkheden.

Sinds de grond  in de buurt van ons terrein is verka-
veld, wordt er veel gebouwd en wonen er steeds 
meer mensen in de nabijheid. Het is nuttig als  die 
een plek hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten. 
Ook zijn er een aantal  bedrijven gekomen.
Er is dus niet alleen behoefte aan een geschikte  plek  
voor de vrijetijdsbesteding maar ook aan een loca-
tie die verhuurd kan worden voor familiefeesten zoals 
trouwerijen, geboorten en begrafenissen. 

De notabelen van het dorp hebben  zelfs gevraagd 
of er een geschikte gelegenheid te realiseren is voor 
bedrijven om te  vergaderen, voor scholieren om 
zich voor te bereiden op examens, voor  cursussen 
en dergelijke. 
Er zijn zelfs verzoeken gekomen uit de hoofdstad 
Conakry, onder andere van ministeries. Ook daar is 
behoefte aan een plek, niet al te ver weg, waar  men gedurende het weekend rustig kan 
verblijven in een schone, rustige omgeving.

Zelfstandig – Self supporting.
Voor de investeringen is  geld nodig, maar we zijn ervan overtuigd dat de plannen voor het 
Nimba-Paradijs  ons de kans bieden een zelfstandig Centre Nimba te realiseren. We gaan 
ervan uit dat het ons gaat lukken de noodzakelijke financiën bij elkaar te krijgen en daarom 
blijven we enthousiast plannen maken.

L’Association pour la Protection des Enfants Handicapés Moteurs – Centre Nimba (APEH/
Centre Nimba)
In Conakry hebben projectleider Balla Kanté, directeur Mara en andere ons bekende  per-
sonen die Centre Nimba kennen, de NGO (Niet Gouvernementele Organisatie) APEH/Cen-
tre Nimba opgericht. Het Nimba-terrein zal op naam van deze stichting worden gezet en 
het is de bedoeling dat deze lokale NGO op termijn de exploitatie van Centre Nimba 
geheel overneemt van onze Stichting Nimba.  
Het is dus  een positieve ontwikkeling dat we nu een lokale partnerorganisatie hebben. 
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GOEDEREN OPGESTUURD.
Het huis van Marijke en Nelly staat regelmatig vol met 
gekregen spullen voor Guinee. Schoolmaterialen, 
krukken, kleding, schoenen, naaimachines, compu-
ters, etc. etc.
Alles kan worden gekocht in Guinee, maar als we dure 
en voor ons goed bruikbare dingen  krijgen loont het 
de moeite om het op te sturen. We hebben een paar 
adressen van handelaren die containers verzenden 
naar Guinee en tegen betaling gaan onze goederen 
mee.
We hadden vijf afgeschreven vuilniscontainers ge-
kregen van de Gemeente Loon op Zand en dat was 
ontzettend handig om de gekregen goederen in te 
vervoeren. De bakken worden nu gebruikt op het cen-
trum.

Gitaren en andere muziekinstrumenten.
Dankzij Theo Willems van Eiland-Muziek in 
Arnhem hebben we van een importeur 
heel veel prachtige gitaren, ukeleles ,  
een banjo, trompetten , een viool, een 
accordeon en nog meer muziekinstru-
menten gekregen. Ze zijn allemaal min of 
meer beschadigd en niet meer geschikt 
voor de verkoop. Maar perfect voor onze 
leerlingen.  Dus binnenkort worden er op 
Centre Nimba ook gitaarlessen gegeven!  

Loire Guinée Handicap en Entraide et Respect Sans Frontiéres (ERSF).
Deze Franse organisatie heeft weer van alles opgestuurd voor ons. Krukken, rolstoelen, kle-
ding, speelgoed, knuffels en zelfs een paar ziekenhuisbedden. De bedden zijn aan een 
vlakbij wonende, pas beginnende arts gegeven, die er ontzettend blij mee is.
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COSMOQUEEN – www.cosmoqueen.nl
Ook dit jaar konden weer meisjes die hun opleiding bij Centre Nimba hebben afgerond,  
werken in de CosmoQueen Boutique. Onder begeleiding van personeel van Centre Nim-
ba mogen ze gedurende één, maximaal twee jaar, hun vaardigheden perfectioneren en 
leren hun producten te verkopen.
Het is een geweldig goede manier om 
hen voor te bereiden op een zelfstan-
dig bestaan.

CosmoQueen helpt kansarme vrouwen 
economisch zelfstandig te worden. Bo-
vendien reikt CosmoQueen sinds 2010 
de CosmoQueen Award uit aan een 
vrouw die zich inzet voor een betere 
samenleving. In 2015 was dat Paulien 
Huizinga, ambassadeur van Stichting 
Care for Kosovo Kids. 
CosmoQueen financiert verschillende projecten  met de opbrengst van een jaarlijkse door 
hen georganiseerde regatta. Tijdens de regatta strijden gesponsorde Lemsteraken  om de 
wisselbeker.

SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL. 
Als u ons vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is uw gift volledig aftrekbaar van 
de belasting en krijgt u een deel van uw gift terug. Dat heet een periodieke schenking. U 
bepaalt zelf de hoogte van uw gift en legt dit vast via een schriftelijke schenkingsovereen-
komst. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag 
aftrekken.
 
Voor periodieke giften is sinds 1 januari 2014 geen notariële akte meer nodig en u mag 
de periodieke gift vastleggen in een onderhandse akte, die aan bepaalde voorwaarden 
moet voldoen.
Op www.belastingdienst.nl  (zoeken op  ‘formulier periodieke giften’) kunt u het model voor 
zo’n onderhandse akte downloaden.

Dit formulier staat ook op onze website www.nimba.nl  bij:  Wat kunt u doen.
We kunnen u het formulier natuurlijk ook opsturen. 
Even een telefoontje of mail naar:

secretaris Nelly,     tel.: 0416 36 4565 -  n.klein@hetnet.nl of  
voorzitter Marijke,  tel.: 026 445 2678 -  info@nimba.nl
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WENSEN

Onze grootste wens is en blijft:

Meer donateurs met een vaste periodieke bijdrage.
(Zie ook: Schenken met belastingvoordeel)

Een vast basis inkomen geeft ons  de “rijstnodige” zekerheid voor de vaste lasten en meer 
armslag voor het plannen en realiseren van andere activiteiten.

Een vast periodiek bedrag?

- Ieder bedrag is natuurlijk ontzettend welkom

Een idee voor één leerling?
€ 15,- per maand – iedere dag een gezonde maaltijd
€ 25,- per maand – twee weken onderwijs, vakopleiding en vervoer naar school
€ 50,- per maand – één maand onderwijs, vakopleiding en vervoer naar school

Een grotere gift en/of heeft u iets te vieren?
Met: 
- € 200,-  betalen we één maand huur voor Centre Nimba
- € 250,-  betalen we één maand diesel voor één schoolbus. Er zijn er drie!
- € 350,-  betalen we één maand schoolmaterialen

Een super gift ?

-  een goede gebruikte schoolbus kost ongeveer € 15.000
En
- een bijdrage voor de realisatie van de plannen op het Nimba terrein 
 is ook erg welkom.

Namens alle leerlingen van 
Centre Nimba hartelijk dank.
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    Donateurs  en Vrienden bedankt

De Nederlandse overheid geeft geen enkele steun  aan Guinee en daarom doen instan-
ties zoals “De Samenwerkende Kinderfondsen” dat ook niet.  Edukans, Global Campaign 
for Education Nederland, Red een Kind, Save the Children, Wereld ouders, Compassion, 
Oxfam Novib  en vele andere stichtingen geven niets aan kinderen in Guinee. 
U begrijpt hoe dankbaar onze leerlingen zijn met uw steun.

Een hele grote Nimba-Zon uit Guinee voor:

De Johanna Donk Grote Stichting
Hofstee Stichting
Vereniging Emmaus Bilthoven
Weeshuis Doopsgezinden
Stichting Jong
Stichting Kinderfonds van Dusseldorp
Stichting Mundo Crastino Meliori
Kringloopwinkel De Wisselbeker
Willem Nico Scheepstra Stichting
Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking K.O.O.K, 
Alkmaar
Stichting Emmaus Regenboog, Wageningen
Vereniging HVO
Kringloopwinkel De Kring
Co Schippers Fonds

En voor:
• Tekenburo Gerritsen BV uit Vaassen, die dankzij bemiddeling van de heer van Putten 

van Zonne Ei Farm B.V uit Terschuur een tekening heeft gemaakt voor de kippenfarm.
• Sven Terwisga en Elise Luik, een donatie ter gelegenheid van hun huwelijk.
• Gereformeerde Kerk Heerde, een Nimba collecte.
• Drs. P.E. Klein, heeft de kascontrole uitgevoerd en goedgekeurd.

En voor:
Alle geweldige trouwe donateurs die er met hun vaste periodieke bijdrage voor zorgen dat 
we kunnen rekenen op een vast bedrag per maand.

De Nimba familie:
Familie de Ru, Mevrouw Kaayk, de heer en mevrouw Abspoel-Maarse, familie Krol, de heer 
Jörgensen, de heer Stallen, mevrouw Spruit, de heer en mevrouw Kluytmans,  de heer en 
mevrouw Kersten,  mevrouw de Wit-Sturkenboom, de heer en mevrouw Zuurdeeg, me-
vrouw van Gils, Nard en Anouk Clabbers, mevrouw Dijkman-Neerincx, de heer en mevrouw 
Wermeester, de heer Stuart, familie Kirch en Cramer, mevrouw Visser-Wegman, mevrouw 
van Erp, de heer Luijben, de heer en mevrouw Delmee, familie Coebergh,  familie van Ge-
nugten, mevrouw Emons, familie Bornebroek, Loeka Schopenhouer, mevrouw Bronwasser, 
mevrouw Roozendaal, mevrouw Egberts, mevrouw ter Doest, 
de heer en mevrouw de Wilde-van Deur…………………………………………………….
en nog vele anderen !
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FINANCIEEL JAARVERSLAG    
Saldo 1-1-2015      11.032

Ontvangen
Donateurs   30.665
Speciale projecten  44.726

Totaal ontvangen 75.391   
Saldo en ontvangsten      86.423   

Uitgaven Stichting Nimba
Bankkosten              537
Internet             131
Kantoorkosten            408
PR            449
Diversen            462
KvK                15
Totaal         2.002

Uitgaven Centre Nimba   
Salarissen   21.803
Maaltijden     9.500
Brandstof bussen   10.832
Schoolmaterialen     4.022
Iinventaris        945
Schooluniformen     1.050
Medische kosten en hulpmiddelen   1.910
Onkosten bussen     1.545
Huur en makelaarskosten    2.997
Verhuiskosten  en aanpassingen   1.539
Les Stars         550
Nimba terrein     9.878
Boutique      5.000
Diversen      3.914

 75.485

Totaal       
Totaal uitgaven       77.487

Saldo 31-12-2015   
RABObank        169    
INGbank      8.767    

Totaal saldo       8.936
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U  wordt Vriend van Stichting Nimba door, 
liefst maandelijks, 

een bijdrage over te maken naar: 

NL31  INGB 0000 0047 97

of:

 NL51 RABO 0124 8760 64

Marijke Clabbers-Klein – voorzitter
Sw. de Landasstraat 72
6814 DJ ARNHEM
T.: 026 445 2678
E.: info@nimba.nl

Nelly Klein – secretaris / penningmeester
Hertog van Brabantweg 24
5175 EB  LOON OP ZAND
T.: 0416 364 565
E.: n.klein@hetnet.nl

Ingeborg Beugel – bestuur / fondsenwerving
Tel.:      06 4619 0998
Email:   i.beugel@xs4all.nl

Quintijn Hoogenboom – bestuurslid / webmaster
Tel.:     06 2384 1547
Email:  q.hoogenboom@antenna.nl

Website: www.nimba.nl

ANBI:    Algemeen Nut Beogende Instelling.
 (Uw giften komen in aanmerking voor belastingaftrek).
RSIN: 8033 62 201 
 Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer
 (Dit  nummer heeft u nodig wanneer u een vijfjarige periodieke overeenkomst   
 met ons afsluit). 
K.v.K.:   4110  0578

opmaak en drukwerk: R.P.Q. foto - video - drukwerk / www.rpq.nl
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