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Algemene gegevens 
Naam: Stichting Karamoja Arts 

Bestuur 

Voorzitter:   Gertjan Budding 
Secretaris:  Thera Wittekoek                                                                         
Penningmeester: Gerliene van Olderen   

OVERIGE GEGEVENS                                                                

(Post-)Adres:  Via Tunica 5, 3995 ZT  HOUTEN                                  
emailadres:               stichtingkaramojaarts@gmail.com                                  
RSIN- nummer: 852756628    
KvK-nummer:  57833974 

Inleiding 

Op 22 april 2013 is Stichting Karamoja Arts opgericht. De stichting heeft ten doel: 

a. de (financiële) ondersteuning van duurzame activiteiten teneinde een 
structurele verbetering van de levensomstandigheden ((drink)water en 
voedselzekerheid) te bewerkstelligen voor de Karimojong in Oeganda en 

b. bevorderen van eigen kennis en vaardigheid van de Karimojong in Oeganda 
om op die wijze deze bevolkingsgroep zelfredzaam te maken of in ieder 
geval de zelfredzaamheid te stimuleren. 

Visie 

De Karimojong zijn in staat zijn om zelf te voorzien in hun levensonderhoud. De 
veldwerkers, Ronald en Anke Simiyu, kunnen in 2024 de projecten met winst 
draaien. Waardoor projectkosten en levensonderhoud kunnen worden bekostigd. 
Dit maakt het hele project van landbouw, toerisme en onderwijs zelfvoorzienend.  
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Missie 

De projecten die gefinancierd worden door de Stichting “Karamoja Arts”  zullen 
gebaseerd zijn op het principe dat de werkzaamheden verricht worden door de 
lokale gemeenschap gebruikmakend van de eigen kennis en vaardigheden. De 
daardoor gegenereerde opbrengst ten goede komt aan de gemeenschap en 
voorziet in levensonderhoud van de veldwerkers.  

Belangrijke pijlers zijn: voorzien in kwalitatief goed en christelijk onderwijs, het 
bevorderen van toerisme, stimuleren van lokale (landbouw-)ondernemingen, 
verbeteren van levensomstandigheden van vrouwen, natuurbehoud en zingeving/
mentaliteitsverandering vanuit Bijbelse principes 

Doel en werkwijze 

De stichting “Karamoja Arts” zal de financiële middelen genereren die nodig zijn om 
projecten die bijdragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de 
Karimojong in Karamoja en het zelfvoorzienend zijn van veldwerkers te financieren.  

Met de projecten wordt beoogd het volgende te realiseren: 
a. In 2024 zal de schoolexploitatie in Kotido volledig dekkend zijn; is de school 

geregistreerd in Kampala en is er een ecologische schooltuin. 
b. Uiterlijk in 2024 zal een begin gemaakt zijn met de bouw van een identieke 

school in Ng’oyo.  
c. In 2024 zal er in totaal 80 hectare land zijn aangekocht in Ng’oyo in het 

kader van natuurbehoud en ecologisch handelen voor bomenaanplant en 
toerisme. Tegelijkertijd zal er breder bewustzijn zijn bij de lokale bevolking en 
meer diversiteit in de natuur zijn als gevolg van trainingen en samenwerking.    

d. In de beleidsperiode 2020- 2024 zullen, met uitbouwen van toerisme in 
Kotido en Ng’oyo, 2500 mensen per gebied worden beïnvloed met o.a. 
werkgelegenheid, handel.  Hiervoor zullen naast verdergaande marketing 
diverse gebouwen en voorzieningen worden gerealiseerd in beide plaatsen. 

e. In 2024 zijn 2000 boerenfamilies betrokken bij de landbouwcooperatie; koopt 
de lokale foundation (Kufan) 50.000 kilo rijst van betrokken boeren; en wordt 
meer winst gemaakt op landbouwproducten. De ecologische landbouw heeft 
zich verder ontwikkeld en verduurzaamd.  
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f. In de periode 2020-2024 zijn er op beide locaties 12-14 nieuwe banen 
gecreëerd.  

g. In de periode 2020- 2024 is er sprake van mentaliteitsverandering in Ng’oyo 
als gevolg van samenwerking met lokale kerken. Outreach, evangelisatie, 
creëren van werkgelegenheid, en opbouw leiderschap zijn steekwoorden 
hierbij, naast het inzetten van een te bouwen ontmoetingsruimte/kapel. 

h. Uiterlijk eind 2024 zijn de veldwerkers zelfvoorzienend, zodanig dat zij geen 
financiële ondersteuning nodig hebben vanuit de Stichting. 

De activiteiten worden ondersteund door een lokale foundation, welke in 2013 is 
opgericht. Een Nederlands echtpaar geeft leiding aan deze foundation en aan de 
projecten die door de foundation worden geïnitieerd. 

De uitvoerende krachten 

Ronald en Anke Simiyu wonen sinds december 2010 met hun gezin in Kotido 
(Karamoja). Ronald werkte daar als Programma Manager voor Voedselzekerheid 
en als Organisatie Coördinator voor KDDS (lokale NGO van de Anglicaanse Kerk) 
via TearNL. Intussen werkt hij zelfstandig en heeft een uitgebreid netwerk in 
Uganda en daarbuiten, waardoor hij in staat is leiding te geven aan de diverse 
projecten. Anke geeft les aan een school in Kampala, en werkt aan verschillende 
projecten van Karamoja Arts. Ook ondersteunt zij Natuurlijke 
Gezondheidsprogramma’s. Zij kennen de Karimojong al tientallen jaren en hebben 
compassie voor dit volk en hun leefgebied. 
Ronald studeerde Agri-ecology en Innovatie aan de WUR in Wageningen en Land 
en Watermanagement in Velp.  
Anke studeerde Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-westerse 
Samenlevingen aan de VU in Amsterdam en PABO in Ede. Zij ontmoetten elkaar in 
1997 in Karamoja (Amudat). In 2001 zijn ze getrouwd en inmiddels hebben ze vier 
kinderen: Roma (2002), Nanne (2004), Iddo (2006) en Jaala (2008). 

Publiciteit en fondsenwerving 

Doelstelling, beoogde resultaten en beleidskeuzes 
▪ Publiciteit en fondsenwerving worden ingezet om de elders in dit plan 

weergegeven doelstelling te realiseren en maximaliseren van de 
betrokkenheid in gebed en meeleven voor veldwerkers. 
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▪ Met begunstigers is er tenminste drie maal per jaar contact (persoonlijke 
contacten, telefonisch, per e-mail, facebook, etc.). 

▪ Fondsenwerving is gericht op het genereren van fondsen ter financiering 
van de exploitatie. 

▪ Publiciteit en fondsenwerving wordt op integere wijze uitgevoerd.   

Werkwijze 
Om de financiële middelen te genereren maakt de Stichting gebruik van de 
volgende werkwijze en strategie: 

▪ Een persoonlijk en gepassioneerd verhaal van de bestuursleden of 
ambassadeurs met beelden (foto´s en video) om donateurs ertoe te 
bewegen financiële steun te geven. 

▪ Informatie vanuit werkveld om concrete doelen te tonen, zodat men weet 
waar een gift voor gebruikt wordt. 

▪ Terugkoppeling vanuit het werkveld om te laten zien, wat er met de donaties 
is gedaan en welk effect dit heeft gehad. 

▪ Het bijhouden van de Nederlandse website en andere sociale media. 

De Stichting werft op een aantal plaatsen: 
Ten eerste is er een netwerk van vrienden en familie die genegen is de 
uitvoerenden ook financieel te steunen. Met behulp van een commissie worden 
deze contacten onderhouden door regelmatige terugkoppeling van informatie uit het 
werkveld. 
Ten tweede worden er via een business club en via het bestaande netwerk van de 
bestuursleden, bedrijven benaderd om een regelmatige bijdrage te doen aan dit 
goede doel.  
Ten derde wordt er gezocht naar fondsen passend bij de missie.  
Tenslotte werft de stichting via een aantal betrokken geloofsgemeenschappen. 

Financiën 

Verwachte inkomsten 
Doelstelling, beoogde resultaten en beleidskeuzes 

▪ De inkomsten bestaan uit twee categorieën, te weten: 
- structurele toezeggingen ter financiering van de ondersteuning van de 
Nederlandse werkers van de stichting in Oeganda en  
- incidentele bijdragen van particulieren en overige donoren ten behoeve 
van (a) de exploitatiekosten van de stichting, van (b) de beoogde projecten 
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en van (c) een reservering voor calamiteiten (zoals reiskosten van en naar 
Nederland wanneer de omstandigheden dit vereisen). 

▪ De te ontvangen donaties dienen in de beleidsperiode in omvang toe te 
nemen, en wel zodanig dat tenminste sprake is van een kostendekkende 
exploitatie. Overschotten zijn noodzakelijk om een continuïteitsreserve op te 
kunnen bouwen; de stichting begint met een eigen vermogen van nihil. 

Besteding van middelen aan de doelstelling 
Doelstelling, beoogde resultaten en beleidskeuzes 

▪ Tenminste 90% van de uitgaven zal besteed worden in het kader van de 
doelstelling. 

▪ Gestreefd wordt naar een sluitende exploitatie; financiering van de 
(salaris)kosten van de Nederlandse werkers hebben prioriteit; projecten 
kunnen slechts worden gefinancierd zodra de benodigde middelen zijn 
verworven. 

▪ Bestedingen met betrekking tot het lokale salaris van de Nederlandse 
werkers in Oeganda en de projecten vinden slechts plaats via Karamoja Arts 
Foundation.  

▪ Het bestuur van de stichting zal financiële controle toepassen op de 
bestedingen in Oeganda aan de hand van een periodiek (dat is tenminste 
één maal per kwartaal) activiteitenverslag en financieel verslag van 
Karamoja Arts Foundation. 

Besteding van middelen aan fondsenwerving 
Doelstelling, beoogde resultaten en beleidskeuzes 

▪ Kosten van eigen fondsenwerving zullen vrijwel minimaal zijn, aangezien de 
activiteiten worden uitgevoerd door bestuursleden van de stichting en 
andere vrijwilligers. 

▪ De kosten van eigen fondsenwerving zijn maximaal 5% van de totale lasten. 

Besteding van middelen aan ondersteunende functies 
Doelstelling, beoogde resultaten en beleidskeuzes 

▪ Kosten van beheer en administratie zullen vrijwel minimaal zijn, aangezien 
de activiteiten worden uitgevoerd door bestuursleden van de stichting en 
andere vrijwilligers. Bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen geen 
vergoeding voor hun werkzaamheden; zij kunnen uitsluitend de gemaakte 
kosten declareren. 

▪ De kosten van beheer en administratie zijn maximaal 5% van de totale 
lasten. 
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Reserves en beleggingsbeleid 
Reserves  
Het beleid op langere termijn is, met het oog op de continuïteit van de activiteiten, 
een continuïteitsreserve aan te houden, die maximaal bestaat uit 50% van de 
begrote lasten van het kalenderjaar, dat volgt op het verslagjaar. 

Wanneer bestemmingsgiften in een verslagjaar niet besteed zijn of konden worden, 
zal daarvoor een bestemmingsfonds worden gevormd. Een bestemmingsfonds 
wordt in beginsel in het daarop volgende jaar besteed, tenzij sprake is van giften 
voor projecten die een bestedingsperiode van meer dan één jaar bestrijken. 

Voor eventuele exploitatieoverschotten die niet aan een continuïteitsreserve of aan 
een bestemmingsfonds kunnen worden toegevoegd, zal een bestemmingsreserve 
worden gevormd. Omdat giften dienen te worden besteed ten behoeve van de 
doelstelling en geen ongewenste kapitaalvorming mag plaatsvinden, zal het bestuur 
van de stichting bij het ontstaan van een bestemmingsreserve een bestedingsplan 
opstellen. 

Beleggingsbeleid 
Het beleid met betrekking tot beschikbare liquiditeiten is als volgt: liquide middelen 
worden uitsluitend belegd in deposito’s of spaarrekeningen bij Nederlandse banken, 
waarbij per bank een zodanig saldo aangehouden wordt dat het 
depositogarantiestelsel van de overheid van toepassing is. Derhalve wordt zoveel 
mogelijk het hoofdsom risico uitgesloten en (bij dat uitgangspunt) gestreefd naar 
een maximale renteopbrengst. 
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