Årsrapport # 1 - fra året 2009
Norsk tekst. Regnskapstall i danske kroner.
Det er med stor glede jeg sender ut HELPERS første
årsrapport, og her forteller jeg kort om hva som har skjedd
siden starten høsten 2008.
Vi, Pia Charlotte & Jørn Elias Teien, hadde i flere år støttet
skolebarn i Afrika, men ville gjerne hjelpe enda flere, og ha
med flere på laget! Det har vi også fått. Pengegaver, flotte
ting som vi har solgt og dugnadsoppdrag har vi fått fra både
kjente og ukjente, og mange har bidratt med praktisk hjelp
til f.eks. hageprosjekter og datatrøbbel. Tusen takk til dere
alle sammen!

4. Diverse prosjekter
Vi har også kjøpt 1 tonn med ris til barna på søpleplassen i
Manilla, samt gitt hjelp til ofrene etter oversvømmelsene
samme sted, høsten 2009. Når vi mottar klær og gaver,
blir noe solgt på nettauksjon, og resten gitt til
nødhjelps-prosjekter eller gjenbruks-butikker.
Hvordan skaffer vi penger?
Oversikten under viser hvorfra våre inntekter kommer. Det er
stort mangfold, og hver krone er viktig. Her er alt fra sponsorater, til pant av flasker og faktisk også stand-up-oppdrag.

Våre prosjekter - hva støtter vi?
1. Utdannelse
Utdannelse er viktig, både for barnas muligheter videre i
livet, samt ikke minst for deres selvtillit. Vi har ved årets
slutt, 7 barn i Kenya, 6 på Fillippinene, 5 i India og 2 i Sierra
Leone (som bor på barnehjemmet vi støtter og får
skolegang pga dette). Totalt 20 barn i alderen 5-18 år.
Barna går på skoler som drives av organisasjoner vi
kjenner og har tillit til, og som vi vet bruker pengene til
formålet. For skolepengene får barna bøker, uniform, sko
og annet nødvendig materiell. Noen steder får de varm
mat to ganger daglig (noen får ikke annen mat enn dette),
mens i India går pengene til barnas familier, for å unngå
barnearbeid, og sikre at barna BLIR værende på skolen.
2. Mikrolån
Vi yter mikrolån til unge som vil starte eller utvide deres
forretning. Ved årets slutt støtter vi to iverksettere:
$200 lånt til utvidelse av MC-verksted, over 14 mnd.
$100 lånt til ombygging av taxi fra bensin til gassdrift,
over 7 mnd. Begge lån tilbakebetales som avtalt.
3. Barnehjem
Vi støtter driften av barnehjemmet til MAAO (My Own
Africa Organisation) i Freetown, Sierra Leone. I tillegg
betaler vi for to barn som bor på hjemmet som huser
totalt 10 barn som tidligere levde under meget dårlige
forhold. Barnehjemmet får mye ros av lokale myndigheter
og menneskene som står bak, har vår fulle tillit.

Hvordan har vi brukt pengene?
Vi har som mål og bruke minst mulig på administrasjon, og i
2009 ble det brukt under 0,7 % av inntektene til dette. Det
betyr at alle gaver vi mottar, blir brukt til formålet. Samme
krav setter vi også til våre partnere. Inntekter fra dugnader blir
fratrukket kostnader til utstyr, innleid hjelp og forbruksvarer.
Salgsinntekter fra gaver og ting vi mottar, blir fratrukket
utgifter til porto og annonser. Støttemedlemsskap,
innbetalinger til skolebarn, og andre gaver vi mottar, blir alltid
brukt 100% til prosjektene.
Egenkapital ved oppstart
Inntekter
77.622
Utgifter til prosjekter
-43.975
Utgifter ifm. dugnad/varesalg -11.419
Utgifter til foreningsdrift
-552
Overskudd
21.676
Egenkapital 31.12.2009

0

21.676

Detaljert regnskap, uttalelse fra revisor, samt bilder og
historie på våre barn og prosjekter, finnes alltid tilgjengelig
på våre nettsider, www.helpers.nu Hvis du har emailadresse,
vil vi gjerne bruke denne for å spare utgifter til brev og porto.

Graf: Oversikt over utgifter til prosjekter
Vi håper at du vil være med oss i 2010 ...
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Støttemedlemsskap, kr 100,-/person.
Støtte skolebarn, kr 100-200,-/måned.
Pengegaver og ting som kan selges, mottas med takk.
Sponsorater/reklame på nettsiden, kontakt oss for avtale.
Norsk bankkonto: 9791.11.09860
Dansk bank: regnr 5349 – konto 0330502
Igjen mange takk og hilsener fra Pia Charlotte & Jørn Elias,
HELPERS of scandinavia, Suensonsvej 32,2, 9900 Fr.havn, DK
CVR 3179 9333 – ORG.NR. 993 385 727 – info@helpers.nu

