
Februari 2016 

 

Beste sponsors van “Wezen van Uganda”, 

 

Het jaar is alweer voorbij en tijd om een overzicht te geven van de gang van zaken in 2015. 

Het is een moeilijk jaar geweest met veel goede dingen, maar ook enkele tegenslagen. Laat ik 

beginnen met het jaarverslag. Ik denk dat het overzicht voor zich spreekt. 

 

 Financieel jaarverslag 2015    

      

 Wezen van Uganda     

      

 Aantal Kinderen lagere school:  29    

 Aantal Kinderen vervolg school: 8    
      

  inkomsten     uitgaven   

 Saldo 1-1-2015  €      4,162.10     

      

 bijdragen kinderen  €      2,264.00    Afdracht kinderen   €       4,995.00  

      

 donateurs  €         800.00   reis en verblijf  €       3,090.00  

 vriendenloterij  €         769.25     

 statiegeld Jumbo  €      1,701.00   cursus Godfrey  €       3,750.00  

      

 bijdragen reis en verblijf kosten  €      3,090.00   bijdrage farm  €         485.27  

      

 bijdrage cursus Godfrey  €      1,100.00   medische kosten  €         514.00  

      

 overige giften  €         942.35    bankkosten   €           62.30  

      

     saldo 31-12-2015   €       1,932.13  

      

   €    14,828.70     €     14,828.70  

 

Toch wil ik een paar punten toelichten: 

• Het sponsorbedrag werd opgebracht door 15 sponsors. Helaas hebben we dit jaar 2 

sponsors minder, maar er zijn er ook bij gekomen. Momenteel zijn er 13 sponsors die 

samen voor 19 kinderen zorgen. De andere kinderen worden gefinancierd uit giften. 

 

• Wij ontvangen geld van de vriendenloterij, de helft van de inleg van diegene die ons 

als “goeddoel” heeft opgegeven. Als u meespeelt in een loterij om een goeddoel te 

steunen, zou u onze stichting bij de Vriendenloterij als goeddoel kunnen opgeven? Het 

eenvoudigste is om dit via onze website te doen, dan worden wij vanzelf als goeddoel 

ingesteld. 

 

• Ons statiegeld kastje bij de Jumbo werkt fantastisch. Dit jaar hebben we gelukkig geen 

wekenlange onderbreking gehad, alleen tijdelijk een ander goeddoel er naast. Dat 

merk je aan de opbrengst. 

 



• De afdracht aan de kinderen is aanmerkelijk groter dan de sponsorbijdragen. Het 

bedrag wordt aangevuld uit de giften. 

• Onze veearts, die voor de boerderij zorgt, heeft een ernstig motorongeluk gehad. Wij 

hebben de kosten voor ziekenhuis en medicijnen voor onze rekening genomen. Wij 

voelen ons verantwoordelijk als hij (tegen een kleine vergoeding) voor ons werkt. 

 

De cursuskosten is een verhaal apart. Zoals jullie bekend zal zijn, werken we er in Uganda 

aan om de organisatie onafhankelijk van ons te maken. Dit doen we met een kippenboerderij 

die, wanneer eenmaal afgebouwd, voor de financiering van het onderwijs kan zorgen. Deze 

boerderij is momenteel voor 25% in bedrijf. Het bedrijf wordt geleid door de veearts die ook 

lid is van het bestuur van MCSI, de NGO in Uganda. We hebben het plan opgevat om hem 

een cursus pluimvee te laten volgen in Nederland. Zoals u wel begrijpt, vraagt dit veel 

papierwerk, een uitnodiging, een ticket en een visum. Deze laatste is ons tot nu toe 2 keer 

geweigerd. Wij hebben daarom ook een klacht ingediend. Het resultaat is echter dat wij wel 

de kosten hebben moeten maken, maar er geen bezoek heeft plaats gevonden. Wordt 

vervolgd. 

 

Hoewel de boerderij niet door WvU wordt gefinancierd, gaan de betalingen t.b.v. de boerderij 

wel via een Nederlandse bankrekening op onze naam, die ten dienste staat aan onze mensen in 

Uganda. Hierdoor vallen die niet binnen de budgettering van WvU, maar gaan rechtstreeks 

van de geldschieter naar Uganda. 

 

Wil iemand nadere informatie, bel me. 

 

Alle Jan van der Meulen 

Penningmeester “Wezen van Uganda”. 

 

 


