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Onze projecten:

1.  Rose Pokua Foster Home and School

2.  Phalombe Malawi

3.   Stichting Marent Nursery School

4.  Stichting The Art of Charity 2010

5.  Bouw drie stafwoningen MAF Liberia

6.  Stichting Eye For Others

7.  Stichting ‘De Akker is de Wereld’
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Jaarverslag 2022

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2022 van de Stichting BAENT. Naast de bijdragen uit Plegt Bouw-

groep BV hebben we ook een aantal mooie donaties van andere bedrijven en particulieren 

mogen ontvangen, waarvoor wij iedereen zeer dankbaar zijn. Komend jaar hopen we een 

eerste aanzet te kunnen geven aan andere initiatieven en manieren  voor fondsenwerving. 

Wij houden u op de hoogte.

Het lijkt erop dat we Corona achter ons hebben kunnen laten. Het is voor de initiatiefnemers 

weer goed mogelijk lokaal hulp te verlenen in Afrika. Verheugd zijn we dan ook dat wij  

dit jaar zeven mooie projecten kunnen ondersteunen die wij in dit verslag graag kort willen  

omschrijven. Een aantal projecten omarmen wij al een groot aantal jaren 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.



1

4

1. Rose Pokua Foster Home and School

Het weeshuis van de inmiddels 88 jarige Mama Rose in Besease Ghana ondersteunen we 

al jaren. Onze contactpersoon Anne Mijnheer weet ons elk jaar weer te enthousiasmeren. 

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 wederom gebruikt voor verbeteringen van de gebouwen 

en de leslokalen. 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 ontzet-

tend 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!”



S T I C H T I N G  B A E N T  J A A R V E R S L A G  2 0 2 2

2

5

2.  Phalombe Malawi

Vanuit Twente is door Jos en Rianca Evers een mooi initiatief opgestart om in de plaats  

Phalombe in Malawi een kerk met opvanghuis te bouwen. Deze is nu grotendeels gereed. 

Wel bereikte ons triest nieuws. De contactpersoon van Jos, Peter Kamodzi, is plotseling over-

leden. Zijn zoon Mike en zijn broer Marc willen het levenswerk van Peter graag voortzetten.

Schoon drinkwater is in de wijde omgeving van Phalombe niet te vinden. De mensen putten 

daar water vlak onder het maaiveld. Dit water is verre van drinkbaar en levert regelmatig 

ziektes op.

Onze bijdrage voor dit jaar wordt gebruikt om bij de kerk met opvanghuis een waterput te 

installeren.



3.  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. Er is samenwerking gezocht met MRC Holland Foundation. 

Deze stichting bouwt in Gambia duizenden klaslokalen en ook in Ebo Town is de nieuwe  

basisschool gereed. Ebo Town is een arm deel van Gambia maar verdient ook goede  

onderwijsvoorzieningen!

Marent blijft de kleuterafdeling ondersteunen met betrekking tot het betalen van de  

salarissen en het onderhoud van het gebouw.  
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4.  Stichting The Art of Charity 2010

Wij blijven gefascineerd door het verhaal van Stichting Charity en haar voorzitter Bo  

Teerling. Het systeem Food For LiFe (FFF) is uniek door zijn eenvoud. Deelnemers krijgen 

opleiding, zaden en meststoffen voor een perceel van 700m2. Als de deelnemer na twee 

seizoenen blijk geeft een goede akkerbouwer te zijn, worden voor alle volgende landbouw 

seizoenen de middelen verstrekt om uit te breiden naar 1 acre (7 x 700 m2). Samen met de 

aanwas van nieuwe deelnemers resulteert dit in een enorme spin-off van het systeem. Groei 

van 1.000 acres naar 7.000 acres.

Het dagelijks management wordt door lokale 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 realiseert deze methode langjarige voedselzeker-

heid, ook als het klimaat drastisch verandert. De bijdrage van BAENT zal meehelpen aan een 

ambitieus doel in 2025: Altijd eten voor meer dan 700.000 mensen.

4
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5.  Bouw drie stafwoningen MAF Liberia

Elk jaar ondersteunen wij de MAF Businessclub. MAF vliegt voor meer dan 2.000 kerken en 

(hulp)organisaties met 130 MAF vliegtuigen wereldwijd. 

In Liberia, een land in het westen van Afrika, leeft ongeveer de helft van de bevolking onder 

de armoedegrens. Een gebrek aan infrastructuur en de jaarlijkse regenval (ruim zes keer 

meer dan in Nederland) leidt tot een bijna volledig isolement van veel gemeenschappen, 

vooral in het zuidoosten van Liberia.

Sinds haar start in 2015 groeit MAF Liberia. Doel is om alle MAF-families op één compound 

te huisvesten in Guinee. De bijdrage van BAENT wordt gebruikt om de compound met drie 

stafwoningen uit te breiden.
5
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6.  Stichting Eye For Others

Onder de bezielende leiding van Ton van der Smit voert Eye For Others projecten uit in de 

townships in Zuid-Afrika. De nadruk ligt op kinderen met een lichamelijke of verstandelijke 

beperking  met een achterstandssituatie. 

Al een groot aantal jaren is Eye For Others actief met hulpverlening in Ritchie. Vorig jaar zijn 

daar twee leegstaande schoolgebouwen verbouwd tot hulpcentrum. Hier vandaan wordt 

hulp en onderdak geboden voor kinderen uit Alexandra Park, een township in Ritchie. Hulp-

verlening in de meest brede zin van het woord, maar wel met het doel dat degene die hulp 

ontvangt niet alleen ontvangt maar er ook iets mee doet. Uiteenlopende projecten zoals 

onderwijs, kinderopvang maar ook het opzetten en uitbouwen van een groentetuin.
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7.  Stichting ‘De Akker is de Wereld’

Deze stichting uit Elburg ondersteunt Willem en Mee Hyae Westerink in Kenia. Willem werkt 

al 30 jaar in Kenia en vanaf 2009 hebben ze in Minjilla, een dorpje in een arme streek in het 

zuidoosten van Kenia met verschillende Orma en Pokomo stammen, een onderwijscentrum 

en een medische post opgericht. Omdat dit centrum midden in een arm gebied staat, maakt 

het een groot verschil in het leven van de mensen in de omgeving. 

Met onder andere onze bijdrage kon in oktober een schoolbus aangeschaft worden. Grote-

re kinderen komen vaak lopend naar school (soms meer dan 10 kilometer). De jongere leer-

lingen zijn afhankelijk van onbetrouwbare brommers.  Dit gebeurt vaak op een onveilige 

manier of ze komen  niet opdagen en missen de kinderen een dag school. Een vaste mede-

werker rijdt inmiddels de dagelijkse route in de schoolbus. De schoolbus is voorspelbaar en 

betrouwbaar, dat geeft zekerheid en vertrouwen voor zowel de leerlingen als hun ouders. 

De schoolbus wordt verder ook voor andere doeleinden van het Center ingezet, hierdoor 

wordt optimaal gebruik gemaakt van de bus
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Verantwoording

Onderstaand vindt u onze financiële verantwoording over 2022.

 

Ootmarsum, december 2022

Bestuur Stichting BAENT

Financiele verantwoording Stichting BAENT 2022

Balans
31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Vlottende activa Eigen vermogen
Liquide middelen 61.634 42.713 Algemene reserves 61.634 42.713

Kortlopende schulden
Toezegging

Totaal activa 61.634 42.713 Totaal passiva 61.634 42.713

Staat van baten en lasten 2022

Ontvangsten
Dotatie 2022 53.020

Uitgaven
Projecten 33.960
Diversen (bank e.d.) 138

Saldo 18.922
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E info@stichting-baent.nl

I www.stichting-baent.nl

Stichting BAENT

De Mors 161

7631 BB  Ootmarsum ING bank: NL12INGB0674301900

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!


