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Onze projecten:
1 Stichting BSA Wezep
2 ZOA voor noodhulp naar wederopbouw
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3 Stichting Christ’s Hope Nederland
4 Stichting Milly Mamoudou
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Jaarverslag 2020
Inleiding
Voor Stichting BAENT was 2020 het eerste volledige jaar dat we aan de slag zijn gegaan. Naast
de bijdragen uit Plegt Bouwgroep BV hebben we ook een aantal mooie donaties van andere
bedrijven en particulieren mogen ontvangen, waarvoor wij iedereen zeer dankbaar zijn.
Nederland gaat al geruime tijd gebukt onder de gevolgen van het coronavirus. Het virus
heeft een ingrijpende impact op de maatschappij, de economie en op de gezondheid en
het leven van veel mensen. Gelukkig hebben wij in Nederland een goede gezondheidszorg.
Onze gedachten gaan uiteraard wel uit naar de mensen en hun naasten die direct of indirect
getroffen zijn door het virus. Eénieder kent ze in zijn of haar naaste omgeving.
Ook als BAENT hebben we ons aan moeten passen. Met de nodige voortvarendheid hebben
we mooie initiatieven bedacht om nog meer middelen te werven. Deze initiatieven hebben
we even moeten parkeren maar zullen zeker weer opgepakt gaan worden als het virus ver
genoeg naar de achtergrond is verbannen.
Tevens was er bezorgdheid over welke impact het coronavirus heeft in de landen waar we ons
als BAENT op richten. Vaak is er nauwelijks sprake is van adequate gezondheidszorg en er zijn
geen financiële buffers om dergelijke tegenslagen op te vangen. Echter vanuit de projecten
die we dit jaar ondersteund hebben horen we opvallend veel positieve geluiden. Men is
meer gewend aan tegenslagen en kijken daarom eerder enigszins verbaasd naar ons hoe wij
reageren op dergelijke omstandigheden. Verheugd zijn we dan ook dat wij dit jaar acht mooie
projecten hebben kunnen ondersteunen die wij in dit verslag graag kort willen omschrijven.
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Stichting BSA Wezep

Stichting Blaauw Service Afrika sprak ons erg aan. In Afrika is er een tekort aan drinkwater
en sanitair. Twee voorbeelden van de gevolgen van het tekort aan drinkwater en sanitair
zijn:
• Vrouwen en kinderen lopen dagelijks uren naar een bron met drinkwater. Tijd die
kinderen normaal gesproken op school zouden moeten zitten of waarin vrouwen geld
hadden kunnen verdienen.
• Water waarin kleren gewassen worden, behoeftes worden gedaan door mens en dier en
waar ziekte verspreidende insecten wonen wordt gebruikt als drinkwater.
Het gebruik van dit onveilig drinkwater en gebrekkig sanitair heeft ernstige ziekten tot
gevolg zoals diarree, tyfus, dysenterie en cholera en kan zelfs leiden tot de dood. De missie
van BSA is om drinkwater te faciliteren voor de lokale bevolking door middel van het boren
van zoveel mogelijk waterbronnen, hetgeen ten goede zal komen aan de algehele gezondheidssituatie van de bevolking.
In Wezep is vorig jaar een nieuwe boorwagen gebouwd. Samen met een trekker, een platte
wagen, een watertank, een 4x4 auto en een quad is deze begin 2020 verscheept naar
Mozambique. Bedoeling was met dit materieel in verschillende ploegen door heel Mozambique waterbronnen te boren. Corona heeft dit plan echter verstoord. Zodra het weer kan
wordt alsnog dit plan verder opgepakt en uitgevoerd.
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2.

ZOA voor noodhulp naar wederopbouw

ZOA ondersteunt vanuit Apeldoorn mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld.
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Ze bieden noodhulp en helpen bij het weer opbouwen van een bestaan, zodat ze in vrede
een waardig leven kunnen leiden in hun gemeenschappen. Als Business Friend ondersteunt
BAENT een groep ondernemers (deels van de Veluwe) met een project in Burundi. Burundi
staat in de top 5 van meeste armoede en grote kindersterfte. Vanaf 2015 is ZOA al in
Karurama actief en ondersteunt de lokale bevolking met betere huisvesting, landbouw en
werkgelegenheid.

Nieuwe huisvesting >>
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Stichting Christ’s Hope Nederland

Deze internationale organisatie/charitatieve stichting helpt kinderen vanuit Zwolle in Afrika
die door extreme armoede en de gevolgen van aids in zeer kwetsbare omstandigheden leven.
Op de verschillende projecten van Christ’s Hope ontvangen zij onderwijs, medische zorg,
sociaal emotionele begeleiding en een gezonde warme maaltijd. Het betreft naschoolse
opvang en daarnaast betaalt Christ’s Hope het schoolgeld en schooluniform voor deze
kinderen. Op deze manier krijgen deze kinderen de kans om later zelf in hun levensonderhoud te voorzien.
In Kenia is in de stad Kisumu, vlakbij de sloppenwijk Nyalenda een “carepoint” voor deze
kinderen geopend, waar ze 3x per week een warme maaltijd krijgen en op zaterdag en
in de vakanties extra onderwijs. Dit gebouw bestaat uit 10 zeecontainers. In dit containergebouw zijn 8 leskokaaltjes, een keuken en 6 ruimtes voor kantoorwerk gebouwd. Het is
een prachtige plek, vlakbij het Victoriameer, waar de kinderen van heinde en ver naar toe
komen. De 100 kinderen die dit carepoint bezoeken zijn door de staf uitgekozen, vanwege
de moeilijke omstandigheden waarin ze leven.

Tijdens de bouw van dit carepoint is gebleken, dat bij veel regen en de hoge waterstand
in het Victoriameer, het terrein overspoeld wordt door het water. De organisatie Christ’s
Hope heeft toen de containers (en het terrein) met 50 cm verhoogd, om waterschade in de
toekomst te voorkomen. Helaas was deze maatregel niet afdoende. Inmiddels heeft Christ’s
Hope dit probleem geprioriteerd en is bezig met het maken van een plan om dit water te
kunnen keren. De bijdrage van BAENT zal hiervoor gebruikt gaan worden.
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Stichting Milly Mamoudou

In Guinee, aan de westkant van Afrika wordt het probleem van de ontbossing steeds meer
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zichtbaar. Dit komt met name doordat veel hout gebruikt wordt als brandstof. Door Stichting
Milly Mamoudou, gevestigd op de Veluwe, is een project opgezet in de regio Kindia
langs de rivier de Sarinka voor aanplant van bomen. Tevens is een machine ontwikkeld
waarmee groenafval en blad in combinatie met klei
geperst wordt tot groene briketten. Op deze wijze kan
de lokale bevolking beschikken over vervangede en
duurzamere brandstof. Tevens wordt op deze manier
nieuwe inkomstenbronnen gecreëerd voor de lokale
armste lagen van de bevolking.
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Rose Pokua Foster Home and School

Dit initiatief is al in 2001 gestart door de toen 20-jarige Anne Mijnheer uit Den Ham.
Ze kwam tijdens haar reis naar Ghana in contact met Mama Rose in Besease. Mama Rose
ving weeskinderen op in haar huis. Anne was zo met het lot van haar en de kinderen begaan
dat ze besloot zich voor hen in te gaan zetten. D.m.v. giften, danslessen bij haar sportschool,
lezingen houden in kerken, kwamen er middelen binnen om de hulp aan Mama Rose op te
starten. Wat begon met twee klaslokalen is nu uitgegroeid tot het geven van onderwijs aan
180 kinderen in tien lokalen uit de nabije omgeving. Ze krijgen er te eten, schooluniform
en les. Afgelopen 20 jaar ging Anne zeker twee keer per jaar naar Ghana. BAENT heeft
haar dit jaar kunnen ondersteunen. Op afstand en recent in Ghana heeft Anne de volgende
verbeteringen aan de diverse gebouwen aangestuurd.
Het bouwen van een toiletgebouw met tien toiletten en twee douches. Alle schoollokalen
zijn voorzien van een nieuwe vloer, de wanden zijn allemaal gesausd, ventilatoren zijn
opgehangen, kozijnen in de lokalen en in ieder lokaal hangt nu een whiteboard.
Ook voor Mama Rose is een nieuwe woonplek gemaakt. Ze woonde boven maar nu is
beneden voor haar een kleine woonruimte met douche gemaakt. Geen overbodige luxe
gezien haar respectabele leeftijd van 87. Inmiddels zijn de dochter van Mama Rose en haar
kleinzoon nauw betrokken bij het werk van hun moeder/oma. Op den duur zullen zij het
levenswerk van Mama Rose voortzetten. Anne blijft zich inzetten om Mama Rose en de
mensen om haar heen financieel te steunen en het allemaal in goede banen te leiden. De
mensen zijn zo ontzettend dankbaar met alle hulp uit Nederland voor hun dorp: alleen
maar blijde gezichten en daar doen we het als BAENT allemaal voor. “Make a better world
for everyone!”
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Phalombe Malawi

Vanuit Twente is er een mooi initiatief opgestart om in de plaats Phalombe in Malawi een
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kerk met opvanghuis te bouwen. De muren waren gereed en men zocht verder naar middelen
voor het dak. Ook in deze omgeving is hout schaars en kostbaar. Er vindt op grote schaal
ontbossing plaats en veel hout gaat op aan verwarming, koken en stenen bakken. Met de
bijdrage van BAENT is hout voor de spanten en stalen dakplaten aangekocht en is het dak
in aanbouw.

7.

MAF
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MAF is een internationale organisatie en staat voor Mission Aviation Fellowship (zendingsvliegdienst). MAF vliegt voor meer dan 2.000 kerken en (hulp)organisaties met 130 MAF
vliegtuigen wereldwijd. Via de MAF Businessclub heeft BAENT een project in Zuid Soedan
ondersteunt. Met de verhuizing van het MAF kantoor naar een plek direct aanliggend aan
het vliegveld kan MAF lokaal nog beter alle medische hulp organiseren.
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Stichting Kapande

Stichting Kapande is een initiatief van Jennieke en Patrick Kafuka. Jennieke heeft Twentse
roots maar woont al een aantal jaren met haar gezin in Namibië. Patrick is opgegroeid in
één van de armste delen in het noorden van Namibië, Kavango. Hij is nog de enige overgeblevene uit een familie van zeven kinderen. De stichting is geïnspireerd op en vernoemd
naar zijn zus Miltraud Muhera Kapande. Kapande Foundation gaat zich richten op verschillende gebieden zoals beroepstraining, karaktervorming en het creëren van banen. In een
land waar de werkeloosheid zo hoog is, is het van het grootste belang dat we banen creëren
zodat mensen voor zichzelf, hun families en vooral ook hun kinderen kunnen zorgen. Dit
om zo de cyclus van armoede te doorbreken.
De jonge mensen moeten eerst getraind worden om een baan dan ook werkelijk te
houden. Hiervoor hoopt Kapande Foundation een trainingscentrum op te zetten in Rundu,
de hoofdstad van Kavango. Jonge mensen vanuit de kleine dorpjes zullen hier naar toe
komen voor beroepstraining. Ook zal er een focus liggen op eigenwaarde, doelen en het
maken van gezonde keuzes. BAENT heeft Kapande dit jaar ondersteunt met een donatie
voor de opstart van haar hulp in Kavango.
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hoofdstad van Kavango. Jonge mensen vanuit de kleine dorpjes zullen hier naar toe komen
voor beroepstraining. Ook zal er een focus liggen op eigenwaarde, doelen en het maken
van gezonde keuzes. BAENT heeft Kapande dit jaar ondersteunt met een donatie voor de
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Verantwoording
Onderstaand vind u onze financiële verantwoording over 2020.
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Verantwoording
Onderstaand vind u onze financiële verantwoording over 2020.
Financiele verantwoording Stichting BAENT 2020
Balans
31.12.2020
Vlottende activa
Liquide middelen

40.227

31.12.2019
25.000

Eigen vermogen
Algemene reserves
Kortlopende schulden
Toezegging

Totaal activa

40.227

Staat van baten en lasten

25.000

Totaal passiva

31.12.2020

31.12.2019

36.727

25.000

3.500

0

40.227

25.000

2020

Ontvangsten
Dotatie 2020

51.240

Uitgaven
Projecten
Diversen (bank e.d.)

35.960
53

Saldo

15.227

Ootmarsum, december 2020
Bestuur Stichting BAENT
Ootmarsum, december 2020
Bestuur Stichting BAENT
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Stichting BAENT wil invulling geven aan het maatschappelijk verantwoord en betrokken
ondernemen van Plegt Bouwgroep. Dat willen wij doen door een bijdrage te leveren aan de
bestrijding van armoede op plekken in de wereld waar de nood hoog is. Wij beseffen ons
terdege dat de steun die onze Stichting kan bieden maar een kleine bijdrage kan leveren aan
de armoede in de wereld maar elke bijdrage is er één.
“Bene Agere Et Nil Timere” betekent: “Goed doen en niets vrezen”.
Dat is wat we doen met de Stichting!

T +31(0)541-295000

Stichting BAENT

E info@stichting-baent.nl

De Mors 161

I www.stichting-baent.nl

7631 BB Ootmarsum

ING bank: NL12INGB0674301900

