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beste lezer(es)
In 2008 domineerden de
wereldwijde crisis en de daling
van de koopkracht het nieuws.
Toch bleef u ons steunen.
Bedankt! Net in deze tijden van
nood is uw solidariteit van het grootste belang.
De crisis weegt ook door in het Zuiden, bij
onze partnerorganisaties en de mensen voor
wie zij opkomen. Zij hebben uw steun meer
dan ooit nodig om deze periode door te
raken. Een duurzame oplossing zullen we in
onderlinge solidariteit moeten vinden, niet in
‘splendid isolation’ waarbij ieder zijn eigen
hachje probeert te redden.
De wereldwijde crisis is een pijnlijke
bevestiging van wat Oxfam-Solidariteit al jaren
verkondigt: ons economisch systeem met een
bijna niet-gereguleerde markt en de casinoeconomie hebben desastreuze gevolgen
voor mens en milieu. De overheid heeft een
belangrijke taak als regelgever te vervullen en
moet vanuit haar herverdelende taak opkomen
voor solidariteit onder alle burgers.
Ook in 2008 hamerden we op die punten
in onze campagnes, publicaties… én in
de praktijk. We formuleerden duurzame
alternatieven en zetten die samen met
onze partnerorganisaties om op het terrein.
Zo ondersteunden we de duurzame lokale
familiale landbouw tegenover de agrobusiness.
Maar zoals u verderop kunt lezen, deden we
samen met u en met onze partners nog veel
meer. Terezinha da Silva van onze partner
WLSA Mozambique vertelt u wat in 2008 in
Mozambique belangrijk was.

Terugblik op 2008

“In 2008 was het vooral belangrijk
dat er lokale verkiezingen
georganiseerd werden en dat de
vrede behouden bleef. Maar er
waren ook verontrustende punten,
zoals het groeiende democratisch
deficit, te merken in de relaties tussen de politiek
en de civiele samenleving. Daarvan getuigt
de houding van parlementairen tegenover een
wetsvoorstel tegen huiselijk geweld, ingediend
vanuit de civiele samenleving. Ze probeerden ons
de mond te snoeren. De arrogantie van de staat
was ook te merken in een verscherpte houding
tegenover de pers.
WLSA Mozambique was op verschillende terreinen
actief. We kregen van Oxfam-Solidariteit steun bij
de vorming van agenten die mishandelde vrouwen
en kinderen opvangen in politiebureaus.
Niet alleen konden we 139 nieuwe agenten een
opleiding geven, maar ook de aanpak van familiaal
geweld is merkbaar verbeterd. Daarnaast steunde
Oxfam-Solidariteit onder meer de publicatie
van onze studie over de seksuele identiteit van
jongeren, waarbij we onderzoek deden naar
seksuele intimidatie en tienerzwangerschappen.
Ook in 2008 waren wij bijzonder tevreden met het
partnerschap met Oxfam-Solidariteit, zowel over de
manier van werken als over de warme relaties met
de organisatie.”
Terezinha da Silva
Coördinatrice vrouwenrechtenorganisatie WLSA,
Women and Law in Southern Africa, Mozambique.

Stefaan Declercq
Algemeen secretaris OxfamSolidariteit

Lees de volledige tekst op www.oxfamsol.be,
op de landenpagina Mozambique

ACTIEF
Vastliggend
Gronden en gebouwen
Meubilair en rollend materiaal
Aandelen in andere organisaties
Vorderingen en waarborgen
Lening aan Oxfam-Magasins du monde
Totaal vastliggend

2007

2008

2.611.237
321.180

2.698.440
443.695

2.932.417

3.142.135

27.609
117.539
178.483

27.109
119.012
178.483

3.256.048

3.466.739

		
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen over meer dan één jaar
Vorderingen over maximum één jaar
Geldbeleggingen
Beschikbare middelen
Regularisatierekeningen
Overgedragen kosten Face to Face
Totaal vlottende activa

253.028
14.445
752.442
1.386.564
3.945.973
1.021.403
2.629.976

305.462
11.945
1.117.238
1.621.871
3.990.937
476.529
2.683.363

10.003.831

10.207.345

TOTAAL ACTIEF

13.259.879

13.674.084

PASSIEF

2007

2008

1.108.475
4.024.355
1.202.776
6.335.606

1.108.475
4.024.355
977.027
6.109.857

120.537

223.679

Schulden op lange termijn
Obligatielening B
Leningen
Totaal schulden op lange termijn

1.728.052
344.106
2.072.158

1.892.611
301.673

Schulden op KORTE termijn
Schulden op lange termijn vervallend dit jaar
Financiële schulden – leningen
Obligatielening A
Commerciële schulden
Schulden inzake belastingen, lonen en sociale lasten
Diverse schulden
Regularisatie rekeningen
Totaal schulden op korte termijn

56.036
862.000
458.205
490.647
636.057
3.264
2.225.369
4.731.578

42.433
544.000
453.302
1.073.700
694.668
36.504
2.301.657

13.259.879

13.674.084

Sociale Fondsen
Patrimonium
Toegewezen fondsen
Overgedragen winst
Provisie
Provisie voor risico’s en kosten

TOTAAL PASSIEF

2.194.284

5.146.264

Nota:
U kan onze volledige jaarrekening raadplegen op de website van de Nationale Bank: www.nbb.be.
Onze rekeningen en het gebruik van onze fondsen worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke revisor.

De financiële balans (in euro)

Beknopte resultaatrekening (in euro)
UITGAVEN

2007

2008

257.056

273.647

zuidactie
inbegrepen: medefinanciering
inbegrepen: uitgaven tsunami

11.039.519
7.957.559
401.539

10.655.736
7.268.866
0

noordactie
inbegrepen: medefinanciering

1.452.561
669.235

1.639.820
659.689

fondsenwerving
personeel
leveringen en diensten
uitbatingskosten
afschrijvingen

1.354.703
178.898
24.485
417.597
733.723

1.620.883
217.975
22.381
551.858
828.669

tweedehands

5.935.480

5.786.072

beheer

1.291.465

959.659

21.330.784

20.935.817

2007

2008

945.998

325.726

zuidactie
inbegrepen: medefinanciering

8.955.744
7.957.559

8.745.386
7.268.866

noordactie
inbegrepen: medefinanciering

856.923
669.235

817.302
659.689

fondsenwerving
subsidies voor personeel
uitbatingsinkomsten
inkomsten tsunami

2.984.301
27.319
2.954.159
2.823

4.054.493
60.567
3.993.926
0

tweedehands

6.843.020

6.403.599

beheer

1.098.394

363.561

21.684.380

20.710.067

algemeen secretariaat

TOTAAL UITGAVEN

INKOMSTEN
algemeen secretariaat

TOTAAL INKOMSTEN

Nota: De uitgaven per afdeling bevatten ook interne transacties voor een bedrag van 399.950 euro. De
inkomsten bevatten een identiek bedrag aan interne transacties. Deze interne verschuivingen zijn niet mee
opgenomen in de jaarrekeningen die zijn ingediend bij de Nationale bank.

inkomsten eigen fondsen - excl. medefinanciering
Legaten
$ 42.631 €
Andere inkomsten
$ 218.313 €

Noodhulp
$ 77.643

1%

1%

3%

Andere giften*
$ 1.055.639 €

Solidarity Partners
$ 2.879.372

17%

47%

Totaal
$ 6.186.567 €
Bestemde giften
voor Zuid- en
Noordacties
$ 1.295.442

Netto opbrengst
tweedehands
$ 617.527 €

21%

10%

* Waarvan 282.892 euro van 11.11.11-Vlaanderen en 322.378 euro in kader van Oxfam Trailwalker

uitgaven algemeen - incl. medefinanciering
Fondsenwerving
$ 1.620.883

Kosten voor algemeen beheer
$ 1.233.306

11%

8%

Noordacties
$ 1.639.820

11%

Totaal

excl. tweedehands

$ 15.149.745 €

Zuidacties
$ 10.655.736 €

70%

