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Oprichting
Stichting Amos 5:24 is op 17 mei 2016 opgericht. Het financiële boekjaar eindigt op 31 december 2016.
De stichting is opgericht uit het verlangen om te streven naar recht en gerechtigheid, waar ook ter
wereld. Dat kan op plekken waar mensen in arme, onwaardige of betreurenswaardige omstandigheden
leven, maar ook ondersteunend in Nederland.
Verslag
In 2016 hebben wij de volgende activiteiten verricht:
- Activiteit onder aidspatiënten in Zuid-Afrika;
- Vluchtelingenprojecten in Thessaloniki;
Fonds wervende activiteiten.
Tijdens onze activiteiten hebben wij Gods leiding mogen ervaren. Het is bijzonder om te zien hoe God
voorziet: in financiële middelen, door de juiste mensen op ons pad te brengen, deuren te openen en nog
zo veel meer. Aan Hem komt toe alle eer.
Door Gods leiding hebben we een gemeente in Thessaloniki mogen ontmoeten: Apostolic Church.
Samen met hen mogen we de vluchtelingen in en rond Thessaloniki voorzien in middelen, maar bovenal
hen van hart tot hart te ontmoeten. Wat is het waardevol om deze mensen te zien en hen een luisterend
oor te geven, terwijl zij maanden wachten in kampen in de hoop op een plekje in een veilig maar hen niet
welkom hetend Europa, (over)levend in de straten van Thessaloniki, gevlucht voor oorlog tijdens een
gevaarlijk reis over zee tussen prikkeldraden door naar Europa. De mensen die wij hebben mogen
ontmoeten, hebben het (vooralsnog) overleefd. Te midden van hun rugzak met hun levensverhaal
hebben wij hen mogen ondersteunen.
We danken dan ook onze donateurs die mede mogelijk hebben gemaakt dat:
- de keuken in Thessaloniki van middelen (zowel in exploitatie als in verbetering van de keuken) is
voorzien zodat dagelijks 100 voedselmaaltijden verstrekt konden worden;
- gereedschap is gekocht. Met dit gereedschap zijn kookpotten gemaakt waardoor vluchtelingen
zelfvoorziening konden worden;
- het werk van de Apostolic Church in Thessaloniki onder de vluchtelingen voor extra periode
voortgezet kon worden. Dit werk dreigde vanwege het ontbreken van financiële middelen te
worden beëindigd. De benodigde middelen voor het extra openen van een maand bedragen €
3.000. Door de bijdrage van de donateurs kon het kamp ruim 3 maanden extra worden bediend
met hulp van de Apostolic Church.
Met dankbaarheid kijken we terug op 2016. Een jaar waarin we gestart zijn om recht en gerechtigheid te
mogen uitoefenen. Echter we hebben tijdens onze activiteiten mogen ervaren dat onze relatie met ons
Hemelse Vader mocht worden versterkt. Aan Hem zij alle eer.
Harderwijk, 26 juni 2017
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ACTIVA
31-12-2016
(in €)
VLOTTENDE ACTIVA
Nog te ontvangen gelden
Nog te ontvangen gelden Sinterklaasbezoeken
Nog te ontvangen kerstcollecte
NL 22 RABO 0310 3404 89

500
450
2.784
11.515
---------15.249
=======

PASSIVA
31-12-2016
(in €)
EIGEN VERMOGEN
Saldo van baten en lasten
Bestemmingsreserve
-Apostolic Church (betaald in 2017)
-Stichting Hoe (betaald in 2017)
KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog te
Nog te betalen BTW 2016

1.114
9.000
5.000

135
----------15.249
=======
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
31-12-2016
(in €)
SALDO BATEN EN LASTEN ACTIVITEITEN
Giften project Thessaloniki (oktober 2016)
Giften project Thessaloniki (december 2016)
Kerstcollecte
Giften en opbrengsten project Zuid-Afrika
Sponsordiner juli 2016
Besteding van middelen (toegelicht op volgend blad)

4.388
9.255
2.784
1.775
1.384
---------19.586
-/- 23.315
----------/- 3.729

OVERIGE ONTVANGSTEN
Netto-opbrengst HorecAmos
Netto-opbrengst Sinterklaas-activiteiten
Project Idonomie
Overige giften

672
4.145
1.016
468
-------6.301

KOSTEN
Saldo reisfonds
PR en marketing
Algemene kosten
Bankrente en –kosten

1.281
71
46
60
----------/- 1.458
------------1.114
========

Stichting AMOS 5:24 (ANBI)
p/a Veldkersmeen 73
3844 RG HARDERWIJK
info@amos5-24.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toelichting besteding middelen
NCO Soulfood kitchen (Thessaloniki)
NCO Soulfood kitchen (Thessaloniki)
Deze organisatie zet zich in voor het
bereiden van maaltijden aan de
vluchtelingen en daklozen die leven op straat
in Thessaloniki. Per dag bereiden zij circa
100-150 warme maaltijden.
Verbetering keuken
Exploitatiekosten keuken (o.a. gasflessen)
NCO The Shit Get Done (Thessaloniki)
Deze organisatie zet zich in voor de
vluchtelingen in Thessaloniki door middelen
te vervaardigen die er toe leiden dat
vluchtelingen zelfvoorziening zijn. Hierbij kan
men denken aan het maken van kookpotten
waardoor vluchtelingen zelf hun maaltijd
kunnen bereiden
Gereedschap
Materialen en algemene bijdrage
APOSTOLIC CHURCH
Deze kerkgenootschap zet zich in voor de
vluchtelingenkamp Oreokastro in
Thessaloniki door het verstrekken van
hulpmiddelen en aandacht aan de
vluchtelingen
Exploitatiekosten ondersteuningen voor werk
op het kamp Oreokastro
STICHTING HOE
Stichting HOE ondersteunt christelijke
organisaties in Oost-Europa bij het vervullen
van hun Bijbelse diaconale roeping.
Bijdrage voor 5.000 maaltijden voor
vluchtelingen in Servië
OVERIGE
Medicijnen voor de kampen in Thessaloniki
Overige hulpgoederen voor de kampen in
Thessaloniki
Kerstpakketten participanten voedselbank
Verblijf en exploitatiekosten project ZuidAfrika
Bijdrage deelnemer muskathlon Compassion
Cadeau’s Sinterklaas-activiteiten voor
minderbedeelden

Thessalonik
i oktober
2016

Thessaloniki
oktober 2016 /
kerstcollecte

Overige

Totaal

750
200

750
200

329
1.750

329
1.750

2.000

9.000

11.000

5.000

5.000

229
112

--------5.370
=====

229
112

---------14.000
======

1.500
1.775

1.500
1.775

500
169

500
169

---------3.944
======

--------23.314
=======

