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Jaarverslag 2021
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting BAENT 2021. 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. De diverse door BAENT
bedachte initiatieven voor fondsenwerving staan nog steeds geparkeerd maar worden zeker
weer opgepakt als de pandemie naar de achtergrond is verbannen. Hopelijk komend jaar.
Corona heeft nog steeds de wereld in haar greep. Ons dagelijks leven in Nederland wordt
hierdoor beïnvloed. Nog steeds is er bezorgdheid over welke impact het coronavirus heeft
in de landen waar we ons als BAENT op richten. Vaak is er nauwelijks sprake van adequate
gezondheidszorg en er zijn geen financiële buffers om dergelijke tegenslagen op te vangen.
Toch is het ook onder deze omstandigheden goed mogelijk lokaal hulp te verlenen in Afrika.
Verheugd zijn we dan ook dat wij dit jaar negen mooie projecten hebben kunnen ondersteunen die wij in dit verslag graag kort willen omschrijven. Een aantal projecten hebben we
omarmd vanuit 2020 en een aantal projecten zijn nieuw. Allemaal projecten die worden gerealiseerd door mensen vanuit verschillende achtergronden en invalshoeken. Maar wel met één
gemeenschappelijke drijfveer: hulp bieden daar waar het heel hard nodig is.

STICHTING BAE NT JAARVE RSLAG 202 1

3

1

1.

Rose Pokua Foster Home and School

Het weeshuis van de 87 jarige Mama Rose in Besease Ghana hebben we vorig jaar financieel
ondersteund voor verbeteringen van de gebouwen en de leslokalen. Onze contactpersoon
Anne Mijnheer heeft dit ondanks corona op afstand geregeld. Haar passie, verhalen, foto’s
en video’s zijn voor ons voldoende aanleiding om dit project ook dit jaar te steunen.
Dit jaar is de bijdrage van BAENT gebruikt om een langjarige wens van de school in vervulling te laten gaan: een eigen schoolbus. Deze is lokaal gekocht en aangepast op de wensen
van de school. Een fantastisch resultaat en de vreugde van de kinderen is groot.
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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2.

Phalombe Malawi

Vanuit Twente is er een mooi initiatief opgestart om in de plaats Phalombe in Malawi een
kerk met opvanghuis te bouwen. Jos en Rianca Evers en Peter Kamodzi ter plaatse begeleiden
dit project met de nodige passie. De ruwbouw is gereed gekomen mede door de steun van
BAENT in 2020. Dit jaar is begonnen met de afbouw. De afwerkvloer en het elektra is binnen
aangebracht waarna zowel de buitenzijde als ook de binnenzijde is gestukadoord. De
kozijnen, ramen en deuren zijn gekocht en aangebracht waarna de gevels en binnenmuren
zijn gesausd. Ook is een deel van het geld gebruikt voor technische hulpmiddelen om onderwijs en zingeving met nog meer mensen te delen.
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3.

Stichting Kapande

Stichting Kapande hebben we dit jaar wederom ondersteund. 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.
BAENT heeft Kapande dit jaar ondersteund met een donatie voor de aanleg van een electriciteitskabel voor de watervoorziening van de groentetuin in Kavango.
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4.

Stichting FAFA

Floor van Keulen en Anniek van Keulen zijn de drijvende krachten achter Stichting FAFA.
Sinds 2015 helpen zij kinderen en alleenstaande moeders in Ghana. Zij hebben zelf in Ghana
gewoond en hebben warme contacten met kleinschalige ontwikkelingsprojecten die wij op
weg helpen zodat ze zelf iets kunnen betekenen in de strijd tegen armoede.
BAENT heeft een bijdrage geleverd aan de lokale samenwerking van FAFA met het project
‘Passion for Mother & Child Ministry’. Met passie, warmte en positivisme ondersteunt
het project 29 alleenstaande moeders en hulpbehoevende jonge vrouwen in Ghana.
Het project biedt deze doelgroep de mogelijkheid om een opleiding te volgen tot kapster,
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cateraar of kleermaakster. Samen met de lokale vertegenwoordigers zijn de volgende
plannen gemaakt:
• Vakschool: Een school met ruimte voor
100 alleenstaande moeders.
• Opvangfaciliteiten: Slaapplaatsen voor
12 dakloze moeders en hun kinderen
bij de school.
• Schoolmaterialen: Voldoende naaimachines,
ovens, koelkasten, haardrogers, stijltangen, etc.
• Winkeltjes: Een kapsalon, naaiatelier, bakkerij
en winkeltje als stageplaats & inkomstenbron.
De bouw van de omheining en de eerste winkel
is dit jaar begonnen.
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5.

Stichting Marent Nursery School

Johan van Bergen komt uit Markelo en is al sinds 2004 actief met de Stichting Marent. Deze
stichting heeft in Ebo Town Gambia een stuk bouwgrond gekocht en hier een kleuterschool
op gebouwd. Een succesvol project wat later is uitgebreid met een basisschool waardoor
in totaal meer dan 300 kinderen onderwijs kunnen volgen. Na behoorlijke tegenslag ten
aanzien van het eigendom van de basisschool heeft Johan voor de basisschool samenwer-
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king gezocht met MRC Holland Foundation. Deze stichting bouwt in Gambia duizenden
klaslokalen en gaat ook in Ebo Town een nieuwe basisschool en middelbare school bouwen.
Marent blijft de Nurseryschool exploiteren en is ook druk bezig met fondsenwerving voor
salarissen onderwijzers en onderwijsmaterialen. BAENT heeft hier in 2021 aan bijgedragen.
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6.

Stichting Bouwstenen voor Gambia

Bouwstenen voor Gambia is in 2012 opgericht door het gezin Meijer/Wolkotte uit Oldenzaal.
Hun passie voor Gambia werkte voor ons “aanstekelijk”. De Stichting Bouwstenen voor Gambia
beoogt een kleinschalige bijdrage te leveren aan de sociaal-economische ontwikkeling
van Gambia.
Dat doel proberen zij te bereiken door:
•

De opleiding van Gambiaanse jongeren te sponsoren.

•

Scholen te helpen de lesomstandigheden te verbeteren: verbetering huisvesting,

		
•
		
•
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inrichting van lokalen, lesmateriaal e.d.
Gambianen te helpen bij het opzetten van een eigen bedrijf of het verwerven
van betaald werk.
Leefomstandigheden van families verbeteren.

Naast de verkoop van Gambiaanse producten en steun aan gezinnen voor opleiding van de
kinderen of het opstarten van een eigen winkel of atelier, is in 2021 ook begonnen met de
verbetering van de woonsituatie van een aantal gezinnen die zij ondersteunen. De BAENT
bijdrage kwam hierbij goed van pas.
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7.

Stichting Mpilo Foundation

Albert en Ellen Nijland zijn een gepensioneerd huisartsenechtpaar en hebben hun hart
verpand aan Zimbabwe. Beiden hebben er gewoond en Albert heeft er ook 3 jaar gewerkt
als tropenarts. Samen hebben ze Mpilo in 2018 opgericht. In Zimbabwe is gebrek aan schoon
water en elektriciteit. Vrouwen en kinderen moeten kilometers lopen om (schoon) water te
krijgen en het elektriciteitsnet is afwezig of onbetrouwbaar. Mpilo Foundation helpt scholen,
kindertehuizen en afgelegen dorpen bij het realiseren van schoon water en elektriciteit met
behulp van zonne-energie. Dit doen ze op basis van 4 criteria:
•

Duurzame voorzieningen

•

Kleinschalige projecten

•

Lokale betrokkenheid

•

Jaarlijkse bezoeken

De bijdrage van BAENT heeft Mpilo gebruikt voor het project Watervoorzieningen in
Hurungwe District, Zimbabwe. Met dit project wil Mpilo Foundation voor 20 gemeenschappen in het Hurungwe district in Mashonaland schoon water beschikbaar maken.
Veertien pompen worden gerehabiliteerd en op een drietal plekken zal een nieuwe watervoorziening worden gerealiseerd.
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8.

Stichting Woord en Daad

Stichting Woord en Daad werkt wereldwijd in 22 landen, voor vele kwetsbare doelgroepen.
Hun motto: door mensen in een land samen te laten groeien, gaan ze samen op weg naar
een zelfstandig bestaan. Zij verbinden mensen, organisaties en sectoren in een land, en over
landsgrenzen heen. Vanuit Nunspeet hebben we ons aangesloten bij een aantal betrokken
ondernemers Woord en Daad Noord-West Veluwe. De bijdrage van Baent gaat gebruikt
worden voor een project Schoon drinkwater voor droog Ethiopië. In de regio Senbatu Shalla
wordt volop ingezet op schoon drinkwater en hygienische sanitaire voorzieningen.
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9.

Stichting The Art of Charity 2010

Food For LiFe (FFF) is een doorlopend project van Stichting the art of Charity die BAENT dit
jaar heeft ondersteund. Met het project in Malawi hebben nu iedere dag 100.000 mensen
eten. Zij leren hen lokaal op welke manier de mensen in Malawi hun eten kunnen verbouwen.
Ze geven hen de zaaizaden en meststoffen. In groepjes van 7 doen de deelnemers al het
werk zelf en geven zij een deel van hun opbrengst aan FFF. Dit wordt op andere plaatsen
in Malawi verdeeld waar de nood hoog is. Het dagelijks management wordt door lokale
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mensen zelf gedaan. De methode FFF geeft een gegarandeerde goede opbrengst, ook
bij weinig regenval. Daarmee komen de mensen uit de wurgende greep van armoede en
realiseren langjarige voedselzekerheid ook als het klimaat drastisch verandert. De bijdrage
van BAENT zal meehelpen aan een ambitieus doel: meer dan een miljoen mensen voeden
in Malawi.
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10.

Hangaar Juba Airport Zuid-Soedan

Net als in 2020 hebben we MAF Businessclub ook dit jaar ondersteund. 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. In Zuid-Soedan exploiteert MAF een vloot van vijf Cessna vliegtuigen. Het onderhoud van deze vliegtuigen gebeurd op dit moment vanuit Kenia. Nu Zuid-Soedan een eigen
prgramma heeft binnen MAF is de wens om een eigen technische afdeling in Juba op te
zetten met een eigen hangaar. De bijdrage van BAENT wordt hiervoor gebruikt.
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Verantwoording
Onderstaand vind u onze financiële verantwoording over 2021.

Financiele verantwoording S1ch1ng BAENT 2021
Balans
Vlo$ende ac+va
Liquide middelen

31.12.2021

31.12.2020

42.713

40.227

Eigen vermogen
Algemene reserves

31.12.2021

31.12.2020

42.713

36.727

Kortlopende schulden
Toezegging
Totaal ac?va

Staat van baten en lasten

40.227

2021

Ontvangsten
Dota?e 2021

59.740

Uitgaven
Projecten
Diversen (bank e.d.)

57.210
44

Saldo

Ootmarsum, december 2021
Bestuur Stichting BAENT

14

42.713

2.486

Totaal passiva

3.500
42.713

40.227

2021

JAARVERSLAG

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

