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Financiële verantwoording 2020 

 

In het jaar 2020 is ook het Centro d’Assistência Social Capão Bonito (CASCB) getroffen door de 

coronacrisis. Een groot deel van het jaar heeft hierdoor in het teken gestaan van het bestrijden van 

corona. Het centrum was gesloten voor de kinderen, met uitzondering van het S.O.S. huis dat tot 

op de dag van vandaag open is gebleven. De gevolgen voor het centrum zijn aanzienlijk. Er is ge-

dwongen afscheid genomen van een aantal medewerkers omdat de financiële situatie onhoudbaar 

was. De toelage van de gemeente stagneerde.  
 

De stichting Handreiking over Oceanen (HoO) heeft in 2020 bijgedragen aan beschermingsmid-

delen. In 2021 zal HoO de geldelijke bijdrage verhogen om te voorzien in achterstallig onderhoud 

van gebouwen en het verstrekken van leermiddelen, zodat het centrum weer kan opstarten. Een 

gepland bezoek aan het centrum heeft nog geen doorgang kunnen vinden.  
 

De financiële verantwoording is kosteloos uitgevoerd door Stemerdink & Verhoek administratie 

en belastingadvieskantoor te De Kwakel. De cijfermatige onderbouwing van ontvangsten en 

bestedingen is aan de verantwoording ontleend. 

 

Bestedingen. 
 

Het doel van HoO is om het CASCB financieel onafhankelijk te helpen maken. De Stichting 

probeert initiatieven van het CASCB in deze richting te ondersteunen.  
 

Aan de kosten voor de beschermingsmiddelen in 2020 heeft HoO € 3.200,- bijgedragen. De 

kosten voor nieuwsbrieven, website en bank bedroegen dat jaar € 910,-. Aan reis- en verblijf-

kosten is € 1.726,- besteed aan een ticket. Dit bedrag is in 2021 retour ontvangen.  

 

Inkomsten. 
 

Over het hele jaar 2020 heeft de stichting van haar donateurs een bedrag van € 10.234,- mogen 

ontvangen. Daarnaast heeft de stichting een legaat ontvangen van € 6.389,-. 

Wij zijn u hiervoor zeer erkentelijk.  
 

De inkomsten overstijgen de uitgaven in het jaar 2020.  

Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2020 € 97.239. 

 

Onze dank en tevens die van de kinderen in Brazilië, gaat uit naar u allen die bijdragen aan het 

waarborgen van een gewaardeerd Centrum dat deze kinderen al decennialang opvang biedt, en 

begeleidt naar een toekomst met perspectief. 

 

Het bestuur. 
 

 

   
Contactadres: St.Handreiking over Oceanen * Princessenhof 8 * 3708 ZZ Zeist 

Telefoon: 06-46057128 * e-mail: info@handreikingoveroceanen.nl 

Website: www.handreikingoveroceanen.nl 
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