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Voorwoord 
De Stichting Het Kleine Verschil heeft als doel het verbeteren van de woon- en leefomgeving van 

kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. De Stichting richt zich nu met name op kinderen zonder 

toekomstperspectief in Suriname. In Suriname zijn helaas veel weeskinderen en kinderen besmet 

met het HIV-virus. 

De activiteiten van de stichting zijn gericht op het financieel ondersteunen van de kindertehuizen die 

deze kinderen opvangen. 

Door omstandigheden was Het Kleine Verschil een slapende stichting. In 2015 zijn de activiteiten 

weer opgestart en is er een start gemaakt met het verwezenlijken van de doelen. 

Het Kleine Verschil ondersteunt onder andere het Kindertehuis Nos Kasita en Aidskinderen van het 

crisishuis. Ook ondersteunt de stichting de Henk Abrahams Stichting die zich inzet voor de grote 

groep zwerfhonden die in Suriname een groot probleem vormt. Dit wordt gedaan door dagelijks de 

dieren te voederen, maar ook met sterilisatie en castratie projecten.                                                                                                                                                                                                                                 

Het boekjaar 2015 was het jaar van opstarten. Enerzijds met het werven van donateurs en donaties 

en anderzijds met het leggen van contacten in Suriname. 

We hopen het werk in 2016 verder te kunnen voorzetten! 

 

Ton Tesselaar 

Voorzitter Het Kleine Verschil 
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Financieel overzicht 2015 
Het Kleine Verschil is een tijd lang een slapende stichting geweest. In 2015 zijn de activiteiten weer 

opgepakt. De activa beperkt zich alleen tot het banktegoed. Het doel is de geworven opbrengsten 

zoveel mogelijk te bestemmen voor de projecten in ontwikkelingslanden. 

 

 

Balans 
 

 31-12-2015  1-1-2015     31-12-2015  1-1-2015 

  €   €       €   € 

           

ACTIVA       EIGEN VERMOGEN    

Liquide middelen 5.124  6.544    Reserve 5.124  6.544 

           

TOTAAL 5.124  6.544    TOTAAL 5.124  6.544 

 

 
 

Staat van baten en Lasten 
 

  2015 

 € € 

BATEN   

Baten uit eigen fondsenwerving  7.245 

   

LASTEN   

Projectkosten 5.339  

Overige kosten 486  

  5.825 

  1.420 
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Over het boekjaar 2015 is voor een totaalbedrag van € 7.245 aan donaties ontvangen. Hiervan heeft 

de stichting voor € 5.339 kunnen besteden aan de projecten. De steun is gegaan naar de projecten:  

 Het Kindertehuis Nos Kasita; 

 Aidskinderen van het crisishuis; 

 Rankinschool in Paramaribo; 

 Zwerfhonden in Suriname 

Voor meer informatie over de projecten verwijzen wij u naar de website van Het Kleine Verschil. 

De overige kosten bestaan uit bankkosten, eenmalige kosten voor aanpassingen automatische 

incasso’s (SEPA) en promotiekosten. 

 

http://www.kleineverschil.net/

