Jaarverslag 2017
Na twee onrustige jaren is de rust op het Happy Rock Center (HRC)
eindelijk teruggekeerd. De kinderen hebben afgelopen jaar hun
draai gevonden in hun nieuwe leefomgeving en ook qua financiën
zijn we in wat rustiger vaarwater gekomen. Dit komt mede door een
hele groep enthousiastelingen die elke gelegenheid aangrijpt geld
binnen te halen voor de Stichting en zo ook voor de kids van het
HRC.
Ontvangsten:
Het saldo van de incidentele giften is dit jaar bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Iets om erg
dankbaar voor te zijn. Ook de vaste giften zijn wat gestegen. Dit komt doordat er een aantal kinderen
niet meer in het HRC aanwezig zijn en de sponsors wel willen blijven geven, zodat deze giften in de
vaste giftenpot terecht komen. Ook zijn er wat sponsors van kinderen bijgekomen, wat een goede
zaak is. De ontvangst op de post (pleeg-)kinderen is een gift voor de tickets van Luke en Ben (de
zonen van John en Nel) die in december ook 3 weken in Nederland zijn geweest.
Dit jaar hebben we ervoor gekozen niet mee te doen met de GoedeDoelenMarkt. Dit komt doordat
de kipactie en de oliebollenactie ook nog op het programma stonden. Daardoor hebben we de GDM
dit jaar laten schieten. De oliebollenactie viel erg tegen. We haalden hiermee slechts 485 EUR
binnen. Dankzij een zeer genereuze gift van 500 EUR bleef het verschil hangen op 500 EUR. De
verhuizing is achter de rug, dus de giftenstroom is opgedroogd. De Herman Singers zongen bijna
5.000 EUR bij elkaar. Helaas hebben ze aangegeven dat 2017 het laatste jaar was.
De kipactie leverde ruim 1.000 EUR op. In Linschoten viel de opbrengst wat tegen, maar de gemeente
in Strijen maakte dit helemaal goed. De overige ontvangsten spreken voor zich.
Uitgaven:
Het leefgeld is ietsje gestegen.
Ook de kosten van het kindertehuis zijn omhoog gegaan. Dat is ook geen wonder, de locatie waar de
kids verblijven, wordt gehuurd, terwijl het HRC in Mombasa eigendom was. Helaas heeft zich nog
geen koper gemeld en staat het leeg.
De reiskosten zijn het ticket voor Nel. De representatiekosten is een presentje en de overige kosten
spreken voor zich.
Het resultaat:
Uiteindelijk mogen we 2017 afsluiten met een positief resultaat van 3.155 EUR. Hier zijn we zeer
dankbaar voor. Alle donateurs en giftengevers willen we heel hartelijk danken voor hun
betrokkenheid bij het werk van de Blije Kei.

