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Voorwoord

Voor de eerste keer mag ik als 

voorzitter van de Stichting Kinderen van 

Uganda dit voorwoord aan u schrijven.

Dit wil ik starten met een woord van 

dank aan Ruud Boon, die in 2021 

terugtrad als voorzitter maar gelukkig 

nog wel onderdeel uitmaakt van ons 

bestuur.  Aan hem is onze stichting veel 

dank verschuldigd door zijn tomeloze 

inzet en energie om mensen te 

verbinden tussen Uganda en 

Nederland.

Net als het jaar 2020 drukte de 

wereldwijde corona epidemie ook dit 

jaar weer een grote stempel op ons 

werk. De scholen bleven het gehele 

jaar gesloten en er waren grote 

beperkingen in zowel Uganda als 

Nederland om activiteiten te ontplooien. 

Helaas kon wederom geen werkbezoek 

worden afgelegd vanwege de 

reisbeperkingen die met name nog 

vanuit Nederland golden.

Gelukkig zijn de 

communicatiemogelijkheden met 

Uganda in het algemeen en Kibinge in 

het bijzonder sterk verbeterd en konden 

we via email, whatsapp en facebook 

nauw op de hoogte blijven.

Het motto voor 2021 was dan ook niet 

benadrukken wat niet kan, maar aan de 

slag gaan met dingen die wel 

aangepakt konden worden. 

Dankzij de geweldige inzet van onze 

coördinator Stephen Kamya en zijn 

team, ging het projectwerk in Kibinge

door. In nauwe samenwerking met 

lokale partners als de coöperatie van 

koffieboeren, het health centre Buyoga

en BOFTA, het samenwerkingsverband 

van boomplanters. Vanuit het district 

Gomba werd de contacten met het 

opleidingsinstituut SIAPROM 

voortgezet.

Het is uitermate hoopvol te zien dat er 

ondanks moeilijke omstandigheden en 

beperkte middelen de basis van 

samenwerking in Kibinge zo sterk is, 

dat twee jaar corona geen verandering 

hierin heeft gebracht.

Uiteraard zijn er wel zorgen over de 

opgelopen leerachterstanden, 

schooluitval van meisjes en het vertrek 

van leraren die niet door werden 

betaald gedurende de pandemie. De 

uitdagingen zijn er dus niet minder op 

geworden!

Het bestuur van Stichting Kinderen van 

Uganda is daarom zo enorm blij met 

alle support die wij mochten 

ondervinden in ons werk om kansen te 

bieden aan kinderen van Uganda. 

Bedankt voor die trouwe ondersteuning!

Ik wens u veel leesplezier toe. Vragen 

of wilt bijdragen aan ons werk? Laat het 

ons maar weten. 

Deventer, maart 2022

Bestuur Stichting Kinderen van Uganda

Bas van Gageldonk, voorzitter 
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Samenvatting

Stichting Kinderen van Uganda (KvU) 

werkt in drie gebieden in Uganda met 

de nadruk op de subcounty Kibinge in 

het district Bukomansimbi direct ten 

noorden van Masaka. De activiteiten in 

Uganda worden door een lokaal team 

van zes personen uitgevoerd: een 

nationaal coördinator, een on site 

coördinator en vier assistenten.

In ons werk ligt de nadruk op 

continuïteit en langjarige 

samenwerking.  We zijn reeds 14 jaar 

actief in Kibinge via een step by step 

methode. De resultaten zijn zichtbaar. 

Corona heeft ons werk wel beïnvloed 

maar de basis was sterk genoeg om 

door te kunnen gaan in 2021. Door de 

stapsgewijze aanpak  zijn we in staat 

ons werk te verbreden  en de 

samenwerking aan te gaan met sterke 

partners BOTFA  coöperatie van 

boomplanters), KVU KIBINGE, KCFCS 

(coöperatie van koffieboeren) en het 

health centre. 

Deze samenwerking vindt met name 

plaats in de vijfhoek van onderwijs, 

landbouw, gezondheid, sport en 

klimaatadaptatie. Dit leidt tot een 

substantiële verbetering  van de 

levensomstandigheden in de subcounty

Kibinge.  

In 2021 is er hard gewerkt aan het 

afbouwen van drie nieuwe washrooms

en wateropslagtanks bij deelnemende 

scholen. Ook zijn er workshops 

gehouden over gender in het kader van 

ons project Girls to school, always. 

. 

Het Vocational Training Centre bleef 

operationeel. Het vormt nu samen met 

de al bestaande gronden voor de leden 

van het platform en de demonstration

boerderij in Buyoga het hart van de 

agrarische scholingsactiviteiten.

Hiernaast gingen de activiteiten met 

boomaanplant, bark cloth bewerking en 

het verbeteren van de prenatale zorg 

door. 

Vanwege de coronabeperkingen 

konden geen publieksactiviteiten in 

Nederland worden uitgevoerd, noch 

een werkbezoek worden gebracht aan 

Uganda.

In 2021 werd opnieuw ondersteuning 

ontvangen van vele donateurs, 

bedrijven en Wilde Ganzen. De 

prachtige samenwerking met 

gastouderbureau De Bengel voor 

boomaanplant liep ook in 2021 door.

Speciale aandacht was er voor de start 

van de samenwerking met de nieuwste 

deelnemende school in Kibinge: de 

Misanvuschool. Hier krijgen vele 

tientallen gehandicapte kinderen les. In 

2021 zijn al middelen opgehaald om 

deze school te ondersteunen die we in 

2022 hopen om te zetten in de 

uitvoering ervan.
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Projecten in Uganda



Onderwijs

De veertien samenwerkende scholen in 

Kibinge (11 primary, 2 secondary en 1 

pre primary teacher school) werken met 

elkaar samen. De leerkrachten hebben 

samen de Association of Teachers 

opgericht. Ter aanvulling en versterking 

van hun werk, is KvU actief op het 

gebied van hygiëne, sport, voeding en 

agrarisch onderwijs. De scholen werken 

met zeer beperkte middelen in vaak 

oude gebouwen. 

Helaas waren de scholen vanwege 

corona gedurende het geheel jaar 

gesloten. Sommige kinderen konden 

thuis nog wat schoolwerk doen, maar in 

het algemeen was 2021 een verloren 

schooljaar. 

In 2021 is KvU een actie gestart voor 

de meest recent aan het 

samenwerkingsverband toegevoegde 

school, de Misanvuschool, een school 

voor lager onderwijs. Op deze school 

zitten bijna 700 leerlingen, waarvan er 

77 lichamelijk en/of geestelijk 

gehandicapt zijn. Omdat de 

Misanvuschool van oudsher toegerust 

was op deze kinderen met een 

handicap, vervult de school voor deze 

groep een regionale functie. De school 

maakt onderdeel uit van het netwerk 

van samenwerkende scholen en heeft 

dringend om ondersteuning gevraagd.

We richten ons op de meest 

schrijnende problemen die de 

Musanvuschool ondervindt. Tevens 

willen we ervoor zorgen dat de school 

op langere termijn in staat is (een groot 

deel van) de problemen zelf het hoofd

te kunnen bieden. De gevraagde 

ondersteuning bestaat uit:

- De aanleg van een schoolgarden.

- De aanschaf van nieuwe bedden, 

matrassen, lakens en 

muskietennetten.

- De aanschaf van lesmaterialen, met 

name voor de visueel gehandicapte 

kinderen.

- De aankoop van basis 

voedingsmiddelen als rijst, maïs, bonen 

en groenten om de armste kinderen te 

voeden.

- De opzet van een “special needs

fund” ter ondersteuning van de armste 

gehandicapte kinderen.

Het Vlier van het Etty Hillesum Lyceum 

uit Deventer heeft onder de vlag van 

Etty goes Uganda ook in 2021 de twee 

KvU-projecten Kasozi primary school 

(Jinja district) en Kijjabwemi secondary 

school (Masaka) ondersteund. Naast 

directe steun aan beide scholen is ook 

een schoolfonds actief dat arme ouders 

helpt het schoolgeld van hun kinderen 

te kunnen betalen. Heel jammer was 

dat vanwege corona de leerlingenreis 

van de groep ambassadeurs  niet 

mogelijk was. 
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Gezondheidszorg

In 2020 is door het Health Centre in 

Buyoga met steun van KvU en andere 

donoren een echo apparaat 

aangeschaft voor prenataal onderzoek 

bij zwangere vrouwen. De resterende 

middelen uit onze actie 'een kraam voor 

een kraam' (verkoop van etenswaren 

uit restanten kerstpakketten) zijn de 

afgelopen maanden besteed ten 

behoeve van de kraamafdeling. Zo is 

het zorgpersoneel verder getraind in 

het gebruik en onderhoud van het echo 

apparaat.

Tot voor de aanschaf van het 

echoapparaat kon 90% van de 

zwangere vrouwen die het advies 

kregen om een echo te laten maken dit 

niet doen. De kosten van de scan zelf 

en de reis naar de stad Masaka waren 

eenvoudigweg te hoog.

Nu zien we dat 4 op de 5 vrouwen nu 

wel in staat is om een echo te laten 

maken omdat dit kan gebeuren in 

Kibinge zelf. 

.
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De kosten worden door het Health 

Centre laag gehouden waardoor de 

toegang tot deze belangrijke dienst voor 

de meeste vrouwen nu mogelijk is.

Hierdoor sporen de medische 

hulpverleners problemen op en nemen 

ze maatregelen die ook het sterftecijfer 

bij de geboorte van vrouwen en hun 

baby's in het gezondheidscentrum 

verminderen.

Met de middelen zijn ook verbetering 

aan de kraamkliniek zelf gedaan. Er is 

nu schoon water in de verpleegkamer. 

Dit leidde tot 60% minder infecties in de 

eerste maanden van 2021. Daarnaast is 

er geschilderd, zijn deuren vervangen en 

is de opslag van medicijnen verbeterd.



Trees for the furture

Het project Trees for the future werd in 

2021 op volle kracht doorgezet. Door 

de samenwerking met gastouderbureau 

De Bengel uit Markelo konden 

honderden  mutubaboomstekken

worden aangeplant. 

Door klimaatverandering is er veel 
droogte in Uganda. Hierdoor is het 
verbouwen van voedsel moelijker 
geworden. Door het planten van een 
mutuba boom worden de nadelige 
gevolgen van de klimaatverandering 
bestreden. Dit doen ze door traditionele 
landbouw toe te passen. Zo planten ze 
bomen tussen het voedsel en de 
handelsgewassen. En ook verbouwen 
ze verschillende gewassen op één en 
hetzelfde stukje landbouwgrond.

Tegelijkertijd leren de kinderen in 
Uganda hoe belangrijk bomen zijn. 
Maar bomen leveren niet alleen 
zuurstof voor onze aarde. In Uganda 
zorgen de mutuba bomen ook nog eens 
voor schaduw aan de andere 
gewassen. Ook houdt de boom vocht 
vast in de bodem en zorgen de 
afgevallen bladeren voor meer 
voedingsstoffen in de bodem. Nog een 
mooie eigenschap van de mutuba
boom is dat de boombast jaarlijks 
geoogst kan worden. Van deze bast 
worden weer mooie materialen 
gemaakt. Stof voor kleding, 
bouwmateriaal, tassen en nog veel 
meer.
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Girls to school, always

De uitvoering van het programma ter 

voorkoming van schooluitval van 

meisjes (Girls to school, always!) is nog 

steeds in volle gang. Het programma 

kreeg een impuls door de steun van de 

Nacht van de Fooi 2020 en Wilde 

Ganzen.

In 2021 werden drie nieuwe washroom

afgebouwd: bij de Kasotaschool, de 

Scolastic school en de New 

Jeruzalemschool. Bij de Kasota en New 

Jeruzalem school zijn ook 

wateropslagtanks geïnstalleerd. 

Hierdoor is er ook in de droge tijd water 

om de washrooms te gebruiken en kan 

het water ook worden gebruikt voor de 
schoolgarden.

Belangrijk onderdeel van het 

programma is het geven van 

voorlichting aan de kinderen. Drie 

leraren van elk van de 14 deelnemende 

scholen hebben een driedaagse 

training gehad vanuit het Health Centre 

Buyoga over gender, hygiëne en 

gezondheid.

De vrouwelijke leraren werden getraind 

in het omgaan met en begeleiden van 

meisjes in hun menstruatieperiode: hoe 

ze zichzelf kunnen wassen, wat ze 

moeten gebruiken tijdens en na de 

menstruatie, de risico's van seks als ze 

nog jong zijn en de waarschijnlijke 

gevolgen daarvan.

Een mooi voorbeeld is het gebruik van 

alternatieve materialen als afripads en 
hoe zij deze goed kunnen gebruiken.
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Girls to school, always

In 2021 zijn er twee workshops op elk 

van de 14 scholen gehouden door het 

getrainde personeel over hoe een 

goede hygiëne op school en thuis kan 

worden gehandhaafd.

Na heropening van de scholen begin 

2022 worden de laatste workshops 

gehouden.

Er is ook aandacht voor het behouden 

en verspreiden van de opgedane 

kennis. In elke klas is een 

klassenmeisje aangewezen die samen 

met andere leerlingen in haar klas 

samenwerken met de opgeleide leraren 

zodat de activiteiten op school met 

betrekking tot goede hygiëne en een 

goede gezondheid worden 

gehandhaafd.
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Wat zijn washrooms?

Washrooms zijn kleine gebouwen die door KVU Kibinge zijn bedacht. Ze vervangen de 

vaak vieze, oude toiletten van de meisjes bij een school en bieden daarnaast ruimte voor 

de meisjes om zich te verschonen als ze menstrueren. In het dak is een waterreservoir 

ingebouwd dat wordt gebruikt om de ruimtes door te spoelen. De deuren zijn sterk en 

afsluitbaar.

Kinderen zitten in Uganda niet zelden tot hun 15e op de lagere school. In de hoogste 

klassen zitten dan ook veel meisjes die al menstrueren. Als er geen geld is voor 

maandverband blijven deze meisjes vaak de week van de menstruatie thuis. Dit leidt tot 

leerachterstanden en tot schooluitval. Met het project Girls to school, Always! wordt dit 

tegengegaan. Er functoneren nu vijf washrooms in Kibinge.



Voedselzekerheid en agribusiness

Het overgrote deel van de bevolking 

van Kibinge leeft van de landbouw. De 

lokale veelal kleine boerenbedrijfjes 

verbouwen zowel handelsgewassen 

(koffie) als voedselgewassen (maïs, 

bonen, yam, etc) en hebben wat 

(klein)vee. Sinds enkele jaren is een 

piramide van community building tot en 

met agribusiness tot stand gekomen. 

Centraal staat hierin het opbouwen van 

praktische kennis van betere 

landbouwmethoden en gewassen en 

het voeren van een duurzame 

bedrijfsvoering. Een betere 

voedselzekerheid met als middelpunt 

de schoolgardens is een prachtig 

scharnierpunt in dit model.

Het fundament vormt de aanpak van 

communitybuilding. Communities

nemen zelf verantwoordelijkheid voor

verbetering van de eigen 

leefomstandigheden. 

Vanuit dit fundament wordt de interesse 

van jongeren voor landbouw en 

veeteelt opgewekt. Kansen te over in 

Kibinge zodat een vertrek naar Masaka

of Kampala minder aanlokkelijk wordt.

Bij 13 van de 14 scholen functioneren 

grote schoolgardens. De tuinen vormen 

ook onderdeel van het lesprogramma. 

De schoolgardens zijn tijdens de 

schoolsluiting minder goed 

onderhouden en benut dan normaal het 

geval was. Bij de opening van de 

scholen in 2022 zal er een inhaalslag 

plaatsvinden.
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Voedselzekerheid en agribusiness

In het dorp Buyoga is een 

demonstratieboerderij opgezet met als 

naam Twerundire nga Bwetwerimira. 

Het KVU team geeft hier workshops 

aan (aspirant)boeren. De jongeren die 

nog moeten starten met een eigen 

bedrijfje, komen veelal van de 

samenwerkende scholen in Kibinge. De 

training richt zich op duurzame 

geïntegreerde landbouw, waarbij de 

boeren worden opgeleid in de juiste 

zorg, voeding, huisvesting en beheer 

van varkens, konijnen, kippen en 

andere dieren. De mest wordt verwerkt 

tot organische meststoffen en men leert 

de juiste toepassing ervan. 

Inmiddels zijn er in het district 

Bukomansimbi 800 boeren begonnen 

met een varkenshouderij, 100 met een 

konijnenproject en 300 boeren met 

pluimvee als gevolg van het geleerde 

op de demonstratieboerderij.
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Hiernaast is KVU bezig met het 

opzetten van kweekcentra voor 

allerlei soorten plantaardige 

voedingssupplementen voor 

verschillende dieren.

De demonstratieboerderij bestaat 

verder uit drie hectare met speciale 

aardappelen voor het voeren van 

varkens en konijnen, één hectare 

voor fiah-bananen en lokale yams om 

de lokale gemeenschap permanent te 

voorzien van zaailingen van goede 

kwaliteit. 

De organische teelt gebruikt afval uit 

de koffieteelt: koffieschillen worden 

gebruikt als strooisel voor de 

verblijven  van varkens, konijnen en 

pluimvee. 

Door het eigen veevoer te 

produceren zijn deze boeren minder 

afhankelijk van de dure aankoop van 

veevoeder die bovendien onderhevig 

is aan prijsmanipulatie. 

De blijvende aanwezigheid van 

varkenspest is een punt van grote 

zorg geweest in 2021. De epedemie

breidt zich nog steeds uit en 

beperkende maatregelen vanuit de 

overheid zijn nog niet genomen, 

ondanks verzoeken vanuit KVU 

Kibinge. De demonstratieboerderij is 

door KvU gesteund met de aanschaf 

van nieuwe varkens.



Organisatie in Nederland 
en Uganda



KVU Uganda

KvU werkt sinds 2000 nauw samen met 

de Ugandese houtdrukkunstenaar Fred 

Mutebi. Fred is onze landelijke 

coördinator en voorzitter van de NGO 

Let Art Talk. Hij maakt zijn eigen 

kunstwerken en geeft workshops aan 

kinderen. Fred is sterk verbonden met 

de kunstsector op nationaal en 

internationaal niveau. Hij combineert dit 

met bescherming van de natuur, het 

planten van Mutuba bomen en het 

vermarkten van bark cloth. 

Fred heeft ons in 2008 in verbinding 

gebracht met de bevolking van Kibinge 

en daarmee is KVU KIBINGE ontstaan. 

In Kibinge geeft Stephen Kamya als 

onsite coördinator leiding aan alle 

activiteiten en projecten. Hij wordt 

geassisteerd door Eve, Masoke, Frank 

en Dennis. 

Wij werken samen met veertien 

scholen, private schools van alle 

geloofsstromen en overheidsscholen. 

Zo wordt de gehele gemeenschap 

bereikt. Daarnaast zijn er zeven 

associaties, een Health Centre en vele 

vrijwilligers. In Kibinge is ‘’KayVeeYoe’’

(KVU) het sleutelwoord voor de 

onderlinge samenwerking in 

verbeteringen. Voor het bestuur van 

KvU is het een voorrecht om met hen te 

mogen samenwerken en hen te 

ondersteunen in hun plannen.           
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In oktober bezocht Imke Straaten van 

Wilde Ganzen Kibinge. Ze werd door 

Stephen en zijn team rondgeleid langs 

de projecten die voor een groot deel met 

steun van Wilde Ganzen zijn uitgevoerd 

of nog in uitvoering zijn. 

Imke verblijft een jaar in Uganda om 

naast haar gewone werk voor Wilde 

Ganzen onderzoek te doen naar 

‘community-based development’ 

gerelateerd aan landbouw en 

voedselzekerheid. Dit zijn exact de 

activiteiten die ook in Kibinge

plaatsvinden, ontwikkeling vanuit en door 

de gemeenschappen zelf! 



KVU Uganda

KVU Uganda is in Kibinge nauw 

ingebed in de lokale gemeenschap 

en heeft diverse 

samenwerkingspartners. 

Met de coöperatie van koffieboeren 

KFCFS loopt vanaf 2016 een 

formele  samenwerking. 

In 2021 werd tevens samengewerkt 

met de andere zes coöperaties in 

Kibinge:

• Bark cloth bewerkers (oogsten en 

bewerken van bark cloth)

• Boomaanplanters BOTFA 

(aanplanten van Mutuba bomen 

en fruitbomen)

• Bijenhouders ( vrouwengroep in 

het dorp Kasota)

• Elderly people (90 ouderen die zich 

inzetten voor kennisoverdracht aan 

de jeugd) 

• Teachers (verbetering van de 

kwaliteit op de 14 samenwerkende 

scholen)

•Young farmers (leden van de 

Platforms voor jonge boeren)

Met BOTFA heeft KvU tevens een 

formele band. Deze coöperatie heeft 

circa 700 leden die allen ook actief zijn 

binnen KVU KIBINGE. Het betreft een 

democratische organisatie met een 

door de leden gekozen bestuur. Fred 

Mutebi is voorzitter van BOTFA en 

Stephen Kamya is penningmeester. 
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KvU Nederland

KvU stelt zich ten doel om projecten in 

Uganda te ondersteunen. Daarom richt 

KvU zich in Nederland op 

informatieverschaffing en fondswerving. 

Voor dit laatste worden in 

samenwerking met partners activiteiten 

ontwikkeld en uitgevoerd. In 2021 

bracht KvU drie maal een digitale 

nieuwsbrief uit. Daarnaast is de website 

onderhouden en aangevuld. Ook op 

Youtube vindt u een kanaal met filmpjes 

over ons werk in Uganda.

Vanwege de coronacrisis lag ons werk 

in Nederland grotendeels stil of 

gebeurde dit online. We hebben 

nauwelijks publieksactiviteiten gehad. 

KvU verkoopt 4 series kunstkaarten  

met werk van Fred Mutebi via markten, 

de website en in enkele winkels.  Ook is 

een bijzondere kaart met de Deventer 

IJsselkade beschikbaar.  
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Visie en missie

Stichting Kinderen van Uganda (KvU) gelooft sterk in de eigen kracht van 

Ugandezen om vanuit zelfwerkzaamheid eigen plannen te ontwikkelen voor 

verbeteringen en verantwoordelijkheid te nemen in de uitvoering ervan. Deze 

verbeteringen komen vooral de positie van kinderen ten goede.  

Stichting Kinderen van Uganda ondersteunt de partners in Uganda in het 

ontwikkelen en uitvoeren van plannen door het leveren van kennis en financiële 

ondersteuning. Bij dit laatste gaat het om ondersteuning naast de bijdragen die 

binnen Uganda zelf gegenereerd worden. KvU spant zich in om sponsoren aan te 

trekken en voert daarnaast activiteiten uit samen met een groot aantal partners.



KvU Nederland

Wij mochten in 2021 weer rekenen op 

de trouwe steun van een vaste groep 

donateurs. Daarnaast heeft KvU 

ondersteuning gehad van de volgende 

bedrijven/organisaties:

• Wilde Ganzen

• Jumbo Mensink Bathmen

• Gemeente Deventer

• Gastouderburau De Bengel 

Markelo

• De Printhut uit Deventer

• Ieder1 uit Deventer

• Brink tot Brinkloop

• Etty Hillesum Lyceum

• Brans Oesterzwammen

• Deventer koffie

• De Waerdenborch Holten

• Wereldwinkel Bathmen

Aan allen een hartelijk woord van dank 

voor de geleverde bijdragen.

KvU heeft een groot aantal 

samenwerkingspartners. In Uganda zijn 

dit met name BOTFA (coöperatie van 

boomplanters), KVU KIBINGE, KCFCS 

(coöperatie van koffieboeren) het 

Health Centre en SecureLink.

De samenwerking met deze sterke 

partners stelt ons in staat om in de 

vijfhoek van onderwijs, landbouw, 

gezondheid, sport en klimaatadaptatie 

een grote rol te spelen in het 

verbeteren van de 

levensomstandigheden in de subcounty

Kibinge.  

In Nederland maakt KvU deel uit van 

het  Platform Uganda. De partners 

binnen het Platform zetten zich in voor 

betere leefomstandigheden en 

professioneler openbaar bestuur in 

Uganda. 

Daarnaast presenteren alle NGO’s van 

Deventer zich iedere twee jaar op een 

gezamenlijke bijeenkomst om aandacht 

te geven aan internationale 

samenwerking. Ook ontmoeten de 

NGO’s elkaar in het Periodiek Overleg 

twee keer per jaar. 
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Het Etty Hillesum Lyceum in het algemeen en Het Vlier, school voor voortgezet 

onderwijs voor Havo/VWO in Deventer in het bijzonder, is een belangrijke 

samenwerkingspartner. In hun programma ‘Etty Goes Uganda’’ besteden ze in 

verschillende lessen aandacht aan Uganda en ontwikkelingssamenwerking. Met 

ondersteuning van KvU is er een schoolfonds opgericht voor leerlingen van de 

Kijjabwemi secondary school in Masaka dat uitstekend functioneert. In 2023 vindt 

weer een nieuw werkbezoek plaats aan Uganda



KvU Nederland
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Het bestuur van KvU bestond in 2021 uit de volgende bestuursleden:

Ruud Boon, voorzitter (tot en met september, hierna bestuurslid)

Bas van Gageldonk, lid (tot en met september, hierna voorzitter)

Beppie Koeslag, secretaris

Alwy Roelofs, penningmeester

Bas van Nieuwburg, lid

Het bestuur komt maandelijks bijeen in de bestuursvergadering en tussendoor in 

allerlei overlegmomenten met partners. KvU weet zich gesteund door en heeft grote 

waardering voor de grote groep van vrijwilligers die zich inzetten voor activiteiten. 

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor zijn/haar inzet.

Helaas kon ook in 2021 geen bezoek worden gebracht aan Uganda.

KvU is een ANBI (RSIN 816242586). Dat betekent dat donaties (onder voorwaarden) 

verrekend kunnen worden met de inkomstenbelasting.



Financiële resultaten
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Stichting Kinderen van Uganda

Balans per 31 december 2021

31-12-2021 31-12-2020

€ €

ACTIVA

LIQUIDE MIDDELEN

Rabobank 5.150,41€      3.143,12€      

Spaarrekening ASN 10.585,55€    15.585,42€    

Kas - -

Vorderingen -€                390,60€         

      15.735,96       19.119,14 

PASSIVA

Kapitaal 2.809,21€      3.844,54€      

Crediteuren -€                -€                

Reserveringen 12.926,75€    15.274,60€    

15.735,96€    19.119,14€    

EIGEN VERMOGEN

Beginsaldo 18.728,54      23.658,42      

Resultaat -2.992,58€     -4.929,88€     

Eindsaldo 15.735,96€    18.728,54€    

Stichting Kinderen van Uganda

Overzicht van inkomsten en uitgaven in het boekjaar  2021

INKOMSTEN UITGAVEN RESULTAAT

organisatie 0,13€              442,67€         -442,54€                    

activiteiten in NL 259,80€         -€                259,80€                     

subtotaal 442,67€           3,6% van totale uitgaven

werkbezoek -€                -€                -€                           

-€                  0,0% van totale uitgaven

donaties 4.031,01€      -€                4.031,01€                  

tbv projecten 4.904,50€      11.745,35€    -6.840,85€                 

kunst -€                -€                -€                           

subtotaal 11.745,35€      96,4% van totale uitgaven

TOTAAL 9.195,44€      12.188,02€    -2.992,58€                

2021
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Toelichting

KvU ondersteunt een groot aantal verschillende projecten. In 2017 is overgestapt 

naar projectfinanciering waarbij de organisatiekosten in Uganda daarin verdisconteerd 

zijn. De inkomsten van de Stichting bestaan ook uit bijdragen van fondsen, 

subsidiënten en sponsoren die hun bijdrage aan een specifiek project verbinden.  

Onder de post activiteiten zijn de opbrengsten en kosten vermeld van diverse acties. 

Vanwege investeringen in het verleden zijn er dit jaar geen kosten gemaakt. Vanwege 

COVID-19 zijn er geen publieksaktiviteiten geweest. 

In 2021 is er (wederom vanwege COVID-19) geen werkbezoek geweest aan Uganda.

Voor verplichtingen in Uganda wordt in het vermogen een 2- of 3-jarige reservering 

gecreëerd; tbv de eigen organisatie wordt een 1,5-jarige reservering aangehouden. 

Een aantal bijdragen betreffen geoormerkte donaties tbv projecten die in 2022 worden 

uitgevoerd. Deze zijn als reservering opgenomen. 

Het uitgangspunt is en blijft dat geld van donoren naar projecten gaat. In 2020 was 

dat 97% van de uitgaven en in 2021 is 96,4% van de uitgaven besteed aan projecten 

in Uganda. Daarmee voldoet KvU ruimschoots aan de norm (85%) van het Centraal 

Bureau Fondsenwerving (CBF).

Deventer, april 2022 

Het Bestuur van Stichting Kinderen van Uganda 


