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Project info

De missie van Siddartha Development Ethiopia
Siddartha Development Ethiopia creëert kansen voor de armsten onder de lokale bevolking van Addis Abeba in Ethiopië, door hen te stimuleren in hun capaciteiten en te ondersteunen zodat zij
op een autonome en waardevolle manier tot verdere ontwikkeling kunnen komen en een einde kunnen stellen aan hun armoede. De verschillende projecten worden gerund door Ethiopiërs en
vanuit België gesuperviseerd met een tweemaandelijks bezoek ter plaatse.

Wat doet Siddartha Development Ethiopia?
Ediget Fana: een opleidingscentrum voor 100 alleenstaande moeders, waar deeltijdse opleidingen worden aangeboden zoals
lederbewerking, weven, snit en naad,... Na een opleidingsperiode van één jaar kunnen de moeders werk vinden in een netwerk van
bedrijven dat de vzw heeft opgebouwd, ofwel zelf iets opbouwen, waarvoor ze via de vzw het nodige opstartgeld kunnen verkrijgen. Tijdens
hun opleidingsperiode krijgen ze een vergoeding die hen helpt te overbruggen tot ze zelf inkomsten genereren. Intussen zijn reeds 891
moeders zelfstandig geworden.
Glorieux Daklozenproject: 30 dakloze mannen en 15 dakloze moeders worden gedurende een jaar in vol pension opgenomen. Met het oog
op sociale integratie leren ze er weven, lederbewerking... De moeders kunnen gebruik maken van de kinderopvang tijdens hun
opleiding. Daarnaast krijgen ook 125 oude en zieke daklozen één maaltijd 's middags, in samenwerking met een Engelse NGO 'Hope
Enterprise'.
Andinet: 60 rioolkinderen krijgen een jaar circustraining, scoutstraining en opvoeding (ontwikkelen van discipline), vanaf een tweede jaar
krijgen zij vaardigheidstrainingen en kunnen ze technische opleidingen volgen (hout- of ijzerbewerking). Aan het einde van hun opleiding
kunnen zij via een leercontractsysteem aan de slag bij bedrijven. Er bestaat tevens mogelijkheid tot het volgen van avondschool (op kosten
van de organisatie) om de schoolse achterstand die is opgelopen, in te halen. In bepaalde gevallen wordt gestreefd naar rehabilitatie
binnen het gezin met wie het contact verbroken is geweest.
Addis Hiwot: inkomensgerichte opleidingen voor 60 prostituees. Gedurende een jaar leren de vrouwen weven, machinaal borduren,
lederbewerking of snit en naad. Vervolgens krijgen ze het materiaal dat ze nodig hebben om verkoopbare artikelen te creëren die ze via
coöperatieven of zelfstandig kunnen verkopen. Bijkomend krijgen ze les in psychologie, familieplanning, ondernemerschap, sparen en
gezondheidszorg. Er wordt gewerkt rond zelfvertrouwen, zelfrespect en sensibilisering.
Little Heaven - hulp aan 44 aidskinderen: een team van verpleegsters, opvoeders en een kok verschaft 7/7 de klok rond alle medische,
psychologische ondersteuning en affectie die deze kinderen nodig hebben om hun korte leven zo aangenaam mogelijk te maken. Sommige
onder hen hebben ernstige trauma's opgelopen (verstoten door de gemeenschap, ouders aan de ziekte overleden,...). Little Heaven is het
duurste project van de organisatie. Dit jaar gaan de 5 oudsten samen in een huis wonen om zich zo beter voor te bereiden op de toekomst.
Siddartha Youth: naast de 8 voetbalploegen besteedt de vzw veel tijd en energie aan 212 jongeren, die bij de vzw één jaar opleiding van 200
uur kunnen volgen in traditioneel dansen, moderne dansen, toneel, muziek en digitale beeldverwerking via computerlessen. Met dit
certificaat kunnen ze gaan optreden in scholen, hotels en op toeristische plaatsen. Hun verworven inkomsten stellen hen in staat om zelf
hun studies betalen of zijn een extra financiële ondersteuning voor de ouders.

Hoe kan jij hen helpen?
Financiële hulp
Schenkers die een gift willen overmaken voor een specifiek project, vermelden best de naam van het project waarvoor de gift bestemd is.
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Algemene info
Raad van bestuur

Marcella Baert (voorzitster), Eddy Denil, Wim Lamont, August Lauwerysen (ondervoorzitter,
afgevaardigd bestuurder), Frederik Pollet, Theo Van de boer (penningmeester), Katia Van Craen
(secretaris)

Dagelijkse leiding

August Lauwerysen

Opgericht in

2003

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

0

Aantal vrijwilligers

68

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed

Rekeningnummer(s)

BE29 8333 2536 7164 - GKCCBEBB - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

Wordt uitgereikt voor giften die, binnen het kalenderjaar, een gecumuleerd bedrag van 40 €
bereiken

Nieuwsbrief

tweemaandelijks
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Financiële info

2018
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VCS accountants bvba, erkend accountant IAB-IEC [agreement-number], werd gecontroleerd.

Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 450.118 € (100%)

Totaal = 450.880 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

427.021 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

2.398 €
60/61

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2018

0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

442.243 €
0€

73

Lidmaatschapsbijdragen

0€

10.748 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Overheidssubsidies73

0€

0€

Tombola 70

0€

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

4.942 €

5.009 €
0€

450.118 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2018

8.389 €
247 €
0€

450.880 €

Saldo van het boekjaar : 762 €

Activa 2018

Passiva 2018

Vaste activa 20/28

233.209 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

169.619 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2018

402.828 €

Totaal passiva 2018

288.924 €
113.905 €

402.828 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt 55.714 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 04/10/2019

Siddartha Development Ethiopia vzw
Bonten Osstraat 29
3128 Tremelo
Tel.: 016/ 53 04 69
E-mail: info@siddartha.be
Web: http://www.siddartha.be

2017
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VCS accountants bvba, erkend accountant IAB-IEC [agreement-number], werd gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 400.653 € (100%)

Totaal = 441.140 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2017

381.733 €
1.182 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

428.645 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

11.706 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

1.745 €

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

0€

4.942 €
404 €
0€
686 €
0€

400.653 €

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2017

10.009 €
741 €
0€

441.140 €

Saldo van het boekjaar : 40.487 €

Activa 2017

Passiva 2017

Vaste activa 20/28

238.152 €

Eigen vermogen10/15

288.162 €

Vlottende activa 29/58

169.254 €

Schulden en voorzieningen16/49

119.244 €

Totaal activa 2017

407.406 €

Totaal passiva 2017

407.406 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 50.010 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2016
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VCS accountants bvba, erkend accountant IAB-IEC 21679 4 N 93, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 510.077 € (100%)

Totaal = 541.231 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

493.429 €
974 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

524.051 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

15.090 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

4.336 €
0€

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

584 €
0€

510.077 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

10.791 €
2.053 €
0€

541.231 €

Saldo van het boekjaar : 31.154 €

Activa 2016
Vaste activa 20/28

Passiva 2016
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

249.742 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2016

249.742 €

Totaal passiva 2016

247.675 €
2.067 €

249.742 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 247.675 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2015
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VCS accountants bvba, erkend accountant IAB-IEC 21679 4 N 93, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 342.124 € (100%)

Totaal = 471.701 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

330.439 €
1.018 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

450.304 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

8.842 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

1.616 €
0€

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

13.692 €

Financiële opbrengsten75

6.088 €

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

1.823 €
0€

342.124 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

0€

471.701 €

Saldo van het boekjaar : 129.577 €

Activa 2015
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2015

Passiva 2015
0€
216.577 €

216.577 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2015

219.522 €
55 €

219.577 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 216.522 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2014
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VCS accountants bvba, erkend accountant IAB-IEC 21679 4 N 93, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 425.854 € (100%)

Totaal = 439.437 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61

408.191 €
1.015 €
0€
15.138 €

62

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

420.974 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

1.577 €

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Financiële kosten65

1.511 €
66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2014

0€

425.854 €

Financiële opbrengsten75

11.948 €
4.938 €

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2014

0€

439.437 €

Saldo van het boekjaar : 13.583 €

Activa 2014
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2014

Passiva 2014
0€
373.361 €

373.361 €

Eigen vermogen10/15

86.945 €

Schulden en voorzieningen16/49

286.417 €

Totaal passiva 2014

373.361 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 86.945 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2013
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VCS accountants bvba, erkend accountant IEC-IAB 21679 4 N 93, werd gecontroleerd. Donorinfo beschikt tevens
over een kopie van het controlerapport van Siddartha Development Ethiopia vzw in Ethiopië. De controle werd er uitgevoerd door Habtamu Tesfaye and Co, Chartered Certified
Accountants & Authorized Auditors.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 449.070 € (100%)

Totaal = 461.367 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
630/634

431.824 €
2.601 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

442.586 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

13.264 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

3.448 €

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

73

0€

Overheidssubsidies

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

10.339 €

Financiële opbrengsten75

4.995 €

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

1.380 €
0€

449.070 €

0€
0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2013

0€

461.367 €

Saldo van het boekjaar : 12.297 €

Activa 2013
Vaste activa 20/28

Passiva 2013
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

637.249 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2013

637.249 €

Totaal passiva 2013

73.362 €
563.887 €

637.249 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt 73.362 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2012
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VCS, erkend accountant aangesloten bij het IAB, werd gecontroleerd. Donorinfo beschikt tevens over een kopie
van het controlerapport van Siddartha Development Ethiopia vzw in Ethiopië. De controle werd er uitgevoerd door Tay and Co, Chartered Certified Accountants & Authorized
Auditors.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 467.627 € (100%)

Totaal = 470.204 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
60/61

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
635/638

428.693 €
2.739 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

30.506 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

4.580 €

4.270 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Overheidssubsidies73

0€

0€

70

Voorzieningen voor risico's en kosten

0€

Tombola

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2012

446.622 €

73

1.420 €
0€

467.627 €

Financiële opbrengsten75

0€
12.008 €
6.994 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2012

0€

470.204 €

Saldo van het boekjaar : 2.577 €

Activa 2012
Vaste activa 20/28

Passiva 2012
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

615.690 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2012

615.690 €

Totaal passiva 2012

61.065 €
554.625 €

615.690 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt 61.065 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2011
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VCS, erkend accountant aangesloten bij het IAB, werd gecontroleerd. Donorinfo beschikt tevens over een kopie
van het controlerapport van Siddartha Development Ethiopia vzw in Ethiopië. De controle werd er uitgevoerd door Tay and Co, Chartered Certified Accountants & Authorized
Auditors.

Kosten 2011

Opbrengsten 2011

Totaal = 611.148 € (100%)

Totaal = 462.061 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
60/61

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2011

584.414 €
946 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

447.659 €

73

Legaten

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

19.673 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

5.874 €

3.255 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

0€

Overheidssubsidies73

0€

0€

Tombola 70

0€

2.199 €
662 €
0€

611.148 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

5.820 €

Financiële opbrengsten75

2.708 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2011

0€

462.061 €

Saldo van het boekjaar : -149.087 €

Activa 2011
Vaste activa 20/28

Passiva 2011
0€

Eigen vermogen10/15

58.487 €
550.475 €

Vlottende activa 29/58

608.962 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2011

608.962 €

Totaal passiva 2011

608.962 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2011 bedraagt 58.487 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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