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Jaarverslag 2013

Voorwoord
Wij hebben het genoegen u hierbij het jaarverslag 2013 aan te bieden. Dit verslag is een
verantwoording van de activiteiten en de financiën van Stichting Schoolproject Uganda.
Het bestuur geeft openheid van financiële zaken en een overzicht van de projecten die in 2013
zijn gerealiseerd om de kinderen van Kitwe verder te helpen een toekomst op te bouwen.

Doel
Het doel van de Stichting is als volgt omschreven:
Stichting Schoolproject Uganda is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk, die door
middel van donaties, projecten initieert en/of ondersteunt die scholen in Oeganda de
mogelijkheid biedt het onderwijs niveau te verbeteren.

Organisatie
In verband met persoonlijke omstandigheden hebben we in 2013 afscheid genomen van ons
bestuurslid Peter van Duijn.
Vooralsnog heeft het bestuur nog geen vervanger voor hem gevonden.
De samenstelling van het bestuur is verder ongewijzigd.
Voorzitter: F.A.W.A Bohemen (Frits)
Secretaris/Penningmeester: W.E.A. Schravesande (Nanny)
Leden: M. Vrijvogel (Marjan),
Verder heeft M.G. de Breems (Marga) een adviserend p.r. rol binnen het bestuur.

Fondsenwerving
Ook in 2013 is het werven van fondsen onverminderd doorgegaan.
Naast de ontvangen spontane donaties, heeft het bestuur ook in 2013 weer een aantal acties
opgezet om geld in te zamelen voor de Stichting.
Natuurlijk is op Koninginnedag de inmiddels traditionele vrijmarkt gehouden. Met het
verkopen van gedoneerde spullen en vooral boeken is een bedrag van 850 Euro opgehaald.
Ook dit jaar mocht de statiegeld bus weer neergezet worden bij het filiaal van AH in
Middelharnis. Dit bracht totaal een bedrag op van bijna 750 euro op.
Medewerkers van Ertsoverslagbedrijf Europoort doneerden de waarde van hun kerstpakket
aan de Stichting. Opbrengst bijna 1700 euro.
Op 9 oktober 2013 mocht het bestuur een donatie van 1000 euro ontvangen van de
wereldwinkel in Brielle.

De wereldwinkel stelt ieder jaar twee maal een bedrag van 1000 euro ter beschikking aan
kleinschalige goede doelen in de regio.
Vrijwilligers van de wereldwinkel kunnen een goed doel nomineren voor dit bedrag en dit
jaar is onze Stichting de gelukkige.
Verder mochten wij het afgelopen jaar donaties ontvangen van:
Mariska Gardenier
de heer H.M.B. Decker
Familie P.J.J. de Blok
de heer en mevrouw K. Rehorst
Zuster Katrien Wolfs
Pater Van Uden
Zuster Jean van Alphen
Familie W.C. Bastiaanse
Leen en Anne v.d. Boogaard
Jaap en Wil Rijsdijk
René Degen
Annie Struijk
Zusters Franciscanessen
Jos Heinen
Mevrouw Van Gerven
Gerard Olierhoek
John Stuifzand
Mevrouw S. de Vries-Dijkstra
Mevrouw M.J. Neijenhuis-Pierlot
Mevrouw J.C. Verhulst
Mevrouw K. Van Duijn-Ouwerkerk
Carla v.d. Berg
Mevrouw J. Coster
En natuurlijk waren er ook weer de mensen die ons hielpen bij het realiseren van de
verschillende activiteiten. De handen zijn ook in 2013 weer volop aanwezig geweest.
Het bestuur wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage.

Projecten
Toiletgebouw meisjes
In de vorige jaarverslag hebben jullie kunnen lezen, hoe we in 2012 begonnen zijn aan de
bouw van het toiletgebouw voor de meisjes van de school in Kitwe.
Inmiddels is het gebouwtje klaar, maar helaas hebben we nog geen foto’s mogen ontvangen
van het eindresultaat. Maar we gaan ervanuit dat het er goed uitziet. Zodra we beeldmateriaal
ontvangen zullen we dit op de website plaatsen.
Opleiding hoofd meester
De hoofdmeester is in 2012 begonnen aan zijn tweede jaar van zijn master opleiding en heeft
in 2013 deze studie afgerond.

Financiën
Bijgaand treft u een overzicht aan van de kosten en baten van de Stichting over het jaar 2013.
Resultaten rekening 2013
Kosten
Bankkosten
Kosten opname geld buitenland
Aankoop boeken

Kosten project toiletgebouw

Baten
115,60

Donaties

3381,90

opbrengsten acties

1793,00

150,49

schenking wereldwinkel

1000,00

149,92

saldo rekeningen per
31.12.12

9851,53

4,00

rente
Overige kosten
Naar eigen vermogen

113,29

26,98
15692,73

16139,72

16139,72

Balans 2013
Debet
Saldo rekening 1588.31.934
Saldo rekening 5830834
Saldo rekening 5830834 spaar

Credit
199,05
3380,39
12113,29
15692,73

Eigen vermogen

15692,73

15692,73

Plannen 2014 en verder
Bij ons vorige bezoek zijn we, en niet alleen wij maar alle betrokkenen bij het project, tot de
conclusie gekomen dat het aantal klaslokalen drastisch te kort schiet, nu het aantal leerlingen
gestaag oploopt naar de 1000.
Momenteel zijn er klassen van 140 leerlingen. En dat is veel te veel om goed les te kunnen
geven. Ondanks het feit dat er inmiddels 4 extra leraren zijn aangesteld, gaat het lesgeven aan
zo’n grote groep kinderen natuurlijk niet van een leien dakje.
De onderwijsinspectie, maar ook de leraren en de ouderraad zijn van mening dat een klas met
maximaal 60 leerlingen groot genoeg is. Wij kunnen ons daar alleen maar bij aansluiten.
De gemeente heeft inmiddels aangegeven dat zij bereid zijn om de bouw van 2 lokalen te
bekostigen. Maar eerlijk is eerlijk 2 lokalen is veel te weinig.
Gelukkig is er op het terrein nog plaats om een aantal lokalen te gaan bouwen. Ook moet er
een rijtje lokalen gesloopt en herbouwd worden. Deze lokalen zijn zo slecht dat renoveren
geen oplossing is.
De Stichting wil zich nu in gaan zetten om de bouw van de lokalen te realiseren.
Dit kost heel veel geld. Er zijn al offertes aangevraagd via lokale aannemers en de bouw van
een gebouw met 4 lokalen kost omgerekend ongeveer 30.000 euro.
Dan praten we alleen nog maar over het gebouw en nog niet over de inrichting.
Zo veel geld is er helaas nog niet in kas.
Het wordt dus weer een periode van lobbyen, evenementen organiseren en donateurs
benaderen.
Natuurlijk blijven er ook kleinere projecten op het programma staan, zoals het verbeteren van
de watervoorziening en de aanschaf van schoolmaterialen.
Al met al blijft er genoeg te doen en wij hopen dat u ons ook het komende jaar zult blijven
steunen.

Uiteraard houden wij u op de hoogte via onze nieuwsbrieven en de website.
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