
Beste supporters,  

Deze brief is bedoeld als verantwoording van de financiën voor de afgelopen jaren. We zijn ontzettend dankbaar 

voor alle steun, die we op allerlei manier hebben ontvangen. Al onze financiën worden via Opdracht in Afrika 

geregeld en verantwoord; we zijn dankbaar voor deze samenwerking. Binnen Wells of Joy zijn we de laatste tijd 

bezig met het maken van een professionaliseringsslag. We hebben dhr. N. Bontenbal sr. bereid gevonden om de 

financiën samen met Mackinly Kabaghe, de programma manager, te stroomlijnen. Daarom sturen we u hierbij een 

speciale mail met daarin de financiële situatie van de afgelopen jaren:  

  2018 2019 2020 2021 

Beginbalans 10283,22 7386,51 5796,74 19521,32 

Inkomsten o.a.GZB en OIA 39543,17 65490,45 64785,99 15718,43 

Overige inkomsten 1284,29 0,00 0,00 661,13 

Ondernemers ondersteuning 4118,91 3500,40 8132,65 10811,41 

Inkomsten 55229,59 76377,36 78715,38 46712,29 

Jeugdwerk 3655,18 2714,64 745,73 3121,06 

Thuiszorg, Medicijnen, voedsel, etc 30351,76 56668,56 28467,95 7892,09 

Leningen en business training 1847,15 1001,22 11458,17 11254,24 

Day Care voor kleine kinderen 4269,06 4569,40 4162,97 6851,74 

Overige kosten electriciteit onderhoud etc 7896,96 5475,01 11230,96 10405,92 

Totale uitgaven 48020,11 70428,83 56065,78 39525,05 

Eindbalans 7209,48 5948,53 22649,60 7187,24 

 

Inkomsten 

De inkomsten fluctueren de afgelopen jaren nogal wat het voor het team in 

Malawi niet gemakkelijk maakt om te plannen. De coronatijd zorgde ervoor 

dat acties niet door konden gaan en het lastig was om fondsen te werven.  

Uitgaven 

In de afgelopen jaren zijn de uitgaven voor voedsel minder geworden. Van 

30351 in 2018 tot 7892 in 2021. Dit is te verklaren doordat er in 2018 veel 

noodhulp is binnengekomen. Een andere reden is de 

uitbreiding van ons leningenprogramma. We 

ondersteunen mensen met een microkrediet. Daarmee 

kunnen ze een eigen handeltje opzetten waarmee ze 

hun gezin weer kunnen ondersteunen en hebben ze 

geen voedselpakket meer nodig.   

Een van de zaken waarin we de aankomende jaren 

meer willen gaan investeren is in de jeugd. Dat was al 

jaren de bedoeling, maar ook hier gooide corona roet 

in het eten. Dit jaar willen daar dan ook echt mee 

doorpakken. Dit houdt in dat de kinderen meer training 

en scholing krijgen en dat ze meer ondersteund worden 

door maandelijkse jeugdclubs, persoonlijke begeleiding 

bij problemen, transportgeld om hun HIV-medicatie op te halen en vervolgonderwijs.   

Ondanks onzekere tijden komt er toch telkens weer genoeg binnen om de programma’s draaiende te houden. Daar 

zijn wij hier in Nederland, maar zeker ook het Wells of Joy team in Malawi God dankbaar voor en natuurlijk ook onze 

supporters. We hopen dat u ons blijft ondersteunen! Het maakt een groot verschil in vele mensenlevens! 

Namens het bestuur, 

Jolanda Bontenbal 


