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1 Bestuursverslag

Oprichting en doelstelling

De Stichting is opgericht op 22 april 2013 en heeft tot 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.

b. Het 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.

Bestuurssamenstelling

Ultimo 2020 bestond het bestuur van de stichting uit:

- de heer G.J. Budding, voorzitter

- mevrouw L.S. Wittekoek-Volders, seccretaris

- mevrouw G. van Olderen-Ruitenbeek, penningmeester

Activiteitenverslag

Het jaar 2020 kan voor de stichting en de gesponsorde activiteiten in Uganda als volgt worden 

samengevat:

Gerealiseerde projecten in landbouw

Covid-19 heeft een grote invloed gehad op het werk van Karamoja Arts zowel in Kotido als in Ng’oyo. 

KOTIDO

Hoewel de landbouw programma’s gestopt waren in Kotido, en de lokale bevolking het zelf nu realiseerde, is er 

tijdens de Covid lock-down weer extra aandacht geweest voor landbouw. Men had veel tijd voor landbouw, 

omdat scholen gesloten waren en winkels niet mochten openen. Er is veel geoogst: mais, bonen (soorten die 

gemaakt zijn voor droge klimaat-zones), pinda’s, zonnebloemen, etc.

Figure 1: Drogende pinda's in Kotido: oogst 2020.
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Hoewel de kinderen van Akigeno niet mee konden helpen in het planten van de schooltuin, heeft ook de 

schooltuin een goede oogst opgeleverd.

NG’OYO

De boerencoöperatie heeft in 2020 veel rijst geproduceerd. Deze kon worden opgekocht door Kufan (om de 

boeren de markt dichtbij te geven). De boeren konden hierdoor een tweede oogst realiseren. 

Figure 2: Werken met de boerencooperatie

In Ng’oyo is er een goede relatie met de lokale overheid.  Men is blij met de investeringen van Kufan, en 

promoot verdere ontwikkeling in de omgeving.  Hoewel de geasfalteerde weg nog niet is gerealiseerd door de 

overheid wegens de covid lock-down, is een school voor voorgezet onderwijs wel gebouwd. Net naast de 

boerderij. De school was voor de lock-down ondergebracht in een van de gebouwen van Kufan. Het 

sneeuwbal effect van investeringen kan goed worden gezien in rurale ontwikkeling.

Figure 3: Secondary School naast Kufan Organic Farm
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De rijstverbouw is verbeterd doordat de rivier weer teruggebracht is naar normale hoogten. Hierdoor was de 

oogst in 2020 goed. Er is veel overleg geweest met de boeren hoe het water nu gecontroleerd kan worden en 

hoe de beste rijst kan worden geproduceerd.

In Ng’oyo en Kotido wordt er onderzoek gedaan naar het gebruik van de lokale bomen in het dagelijks 

voedsel. De Karimojong in Kotido zijn hier bekend mee, de Bukusu in Ng’oyo veel minder. Dit zal naar 

verwachting bijdragen aan onze focus op natuurbehoud en vermindering van de ontbossing. Ook in 2020 zijn 

de 5 bomen die bijdragen aan een volledige voeding voor de gemeenschap, gelokaliseerd en beschermd 

tegen ontbossing. Deze bomen zijn: Marula: Sclerocarya, Jujube: Ziziphus Mauritiana, Desert Date: Balanites 

Aegyptiaca, Tamarind: Tamarindus Indica en Sour Plum: Ximenia. De bevolking is zich bewust van het gebruik 

van de boom. Hierdoor worden deze bomen geconserveerd voor de gemeenschap.

Voor een gemengd boeren bedrijf is veeteelt van groot belang. Deze zorgt voor voedsel wanneer de 

landbouw het laat afweten (in de droge maanden van november tot en met maart). De huisvesting van 

dieren is niet altijd een prioriteit. Kufan heeft een voorbeeld dierenverblijf gebouwd dit jaar. Hierdoor kan de 

mest gemakkelijk bewaard worden voor de tuin, en de dieren staan droog in het natte seizoen.

Gerealiseerd in Covid-19 ondersteuning

Met behulp van de donaties uit Nederland hebben veel 

mensen in Kotido en Ng’oyo het economisch effect van 

de Covid lock-down minder gevoeld. Alle medewerkers 

hebben hun salarissen doorlopend uitbetaald gekregen. 

De directe omgeving van de projecten heeft voedselhulp 

gehad, vooral in de eerste maanden, en later bij het begin 

van de droge periode. Er zijn veel positieve reacties uit de 

gemeenschap gekomen! Van maart tot en met december: 

Covid salarissen uitbetaald. Elke maand is er ook voedsel-

hulp uitgedeeld aan degenen die het nodig hadden in de 

gemeenschap. Figure 4: Mais en bonen voor de gemeenschap

Gerealiseerde projecten in toerisme

KOTIDO

Hoewel het toerisme helemaal stopte in 2020 i.v.m. de lock-down, konden er wel verbeteringen worden 

aangebracht aan de huisjes. Dit zorgde ervoor dat in de zomer er toch weer gasten kwamen. Deze kwamen 

uit Uganda zelf, omdat de grenzen nog gesloten waren.

2 huisjes hebben nu eigen sanitaire voorzieningen, wat vaak een vereiste is van toeristische gasten.

NG’OYO

Het succes met toerisme in Kotido heeft de gemeenschap van Ng’oyo overtuigd dat toerisme ook mogelijk is. 

Kufan Organic Farm heeft in 2020 hard gewerkt aan een boerderij camping. De boerderij ligt vlak naast de 

prachtige bergketen van Mount Elgon. Hier kunnen trektochten worden georganiseerd. Ook kan men kennis 

maken met de traditionele bevolking, en hun manier van leven. 
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Figure 5: Marula Ecocamp: boerederijcamping

De boerderij camping bestaat uit een recreatie ruimte met open keuken, een gasten kamer, en een blok met 

douches en wc’s.  Kampeer gelegenheid is gecreëerd voor 5 tenten/campers. Het gebouw is gemeubileerd.

Door middel van toerisme worden er banen gecreëerd voor de lokale bevolking. De lokale bevolking 

organiseert culturele activiteiten: tours naar hun traditionele dorpen, dansworkshops, kookworkshops, art-

workshops. Ook gaan de toeristen naar de markt en worden lokaal geproduceerde producten gekocht.

“Karamoja Arts Guesthouse” wordt steeds bekender onder de toeristen in Uganda. En draagt bij aan de 

bekostiging van de gemeenschaps  school. Kufan’s campsite: “Morula Ecocamp”, staat nu ook op de 

toeristische kaart van Uganda. Beide hebben een website.

Gerealiseerde projecten in evangelisatie

NG’OYO

Door de Covid regels konden er nog geen bijeenkomsten worden georganiseerd op de heuvel naast de 

boerderij waar de kapel wordt gebouwd. De eerste fundering is gelegd, en 2021 bouwt aan het vervolg.

Gerealiseerde projecten in onderwijs

KOTIDO

2020 was een prachtige start voor Akigeno Nursery and Primary School: de school opende met meer dan 200 

aanmeldingen.  We wisten toen niet dat na 6 weken de school gesloten zou zijn i.v.m. de Covid-19 pandemie. 

De kinderen konden schoolwerk pakketten meenemen naar huis. De leerkrachten kregen hun salaris
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doorbetaald: wat heel erg gewaardeerd werd. En de buren van de school kregen voedselpakketten uitgereikt.

Figure 6: Februari 2020, een goede opkomst voor het nieuwe schooljaar

Daarna was het afwachten. Hoewel de lock-down werd verlicht in 

juli, mochten de kinderen nog niet terug naar school. Helaas 

hebben de kinderen moeten wachten tot Mei 2021 om weer 

gedeeltelijk terug te mogen voor onderwijs.

De overheid heeft programma’s georganiseerd om kinderen via de 

radio en televisie te onderwijzen. Dit gaf de kinderen een 

dagelijkse focus, om toch geconcentreerd te blijven op onderwijs.

Helaas kon er niet gestart worden met de bouw van de derde 

vleugel van de school. De regels van de overheid m.b.t. covid, 

stonden dit niet toe. Voor 2021 staat dit nu gepland.

TOEKOMSTPARAGRAAF

Plannen voor onderwijs

KOTIDO: Bouw van een derde schoolgebouw in 2021. Deze zal dezelfde indeling krijgen als de 

eerste twee gebouwen en zal bestaan uit 3 lokalen, een kantoor en een opslagruimte. Daarnaast 

zal het management van het personeel en het uitzetten van de leerlijnen vooral het werk van Anke 

zijn. Hierbij zal ze nauw contact houden met de leerkrachten, die hierdoor begeleid en 

7/17



gestimuleerd zullen worden. Door middel van doorgaande sponsoring wil Karamoja Arts ook 

minderbedeelde gezinnen de kans geven om hun kinderen te laten deelnemen aan het onderwijs van 

Akigeno. Voor sommige gezinnen is de eigen bijdrage te hoog. Ook toilettenblok is noodzakelijk om de eisen 

van de Ugandese overheid te bewerkstelligen.

NG'OYO heeft ook gevraagd om basisschool. We zouden op dezelfde manier kunnen starten als Kotido: met 

een paar klassen, en gemotiveerde leerkrachten. En een gebouw met toiletten. Stuk land is beschikbaar 

gesteld door de community. Dit blijft een langetermijnplan.

Plannen voor Toerisme

Verbetering van de marketing en website van Karamoja Arts Kotido en Marula Eco Camp.

NG’OYO: Tuin ontwerpen van het guesthouse en deze verder aanleggen. Start met bouw van extra 

gastenverblijven.

KOTIDO: Verbetering van het elektriciteit netwerk. Aanschaf keukenmateriaal: t.b.v. restaurant en kook-

workshops.

Plannen voor Landbouw

NG’OYO: Doorgaan met boeren coöperatie in Ng’oyo. Opkopen van rijst van boeren die op een biologische 

manier rijst verbouwen.

Daarnaast met het nevenproject beginnen in verwerking van zonnebloemzaden. Zonnebloempers 

installeren. Ecologische zonnebloemolie verwerken en verpakken. Hierdoor wordt weer de markt dichtbij 

gebracht.

Natuurbehoud: verschillende projecten kunnen opgezet worden om het omkappen van bomen te 

verminderen. 1.) Bewustwording van gebruik van lokale bomen in dagelijks leven/voedsel. 2.) Nieuwe 

manieren van koken introduceren: ricehusk-cooker, solar-cooker, etc.

Lienden, 21 juni 2021

L.S. Wittekoek-Volders, secretaris
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2 Balans per 31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 6.971 5.890

Liquide middelen 29.394 37.628

36.365 43.518

Totaal activa 36.365 43.518

PASSIVA

Eigen vermogen

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 16.890 22.002

Bestemmingsfondsen 19.475 21.516

36.365 43.518

Kortlopende schulden 0 0

Totaal passiva 36.365 43.518

31-12-2020 31-12-2019
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3 Staat van baten en lasten over het jaar 2020

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 93.953 70.200 74.673

Baten uit beleggingen 0 0 0

Som der baten 93.953 70.200 74.673

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Suppletie werkers in Uganda 28.941 24.700 32.695

Projecten 69.770 36.000 27.340

Totaal besteed aan doelstellingen 98.711 60.700 60.035

Kosten eigen fondsenwerving 2.223 3.700 4.821

Kosten beheer en administratie 172 900 455

Som der lasten 101.106 65.300 65.311

Resultaat -7.153 4.900 9.362

Toevoeging / onttrekking aan:

Continuïteitsreserve -5.112 4.900 2.723

Bestemmingsfondsen -2.041 0 6.639

-7.153 4.900 9.362
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4 Kasstroomoverzicht over het jaar 2020

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat -7.153 4.900 9.362

Afschrijvingen materiële vaste activa n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cashflow -7.153 4.900 9.362

Mutaties vorderingen en overlopende activa -1.081 0 -5.890

Mutaties kortlopende schulden 0 0 0

Mutaties in het werkkapitaal -1.081 0 -5.890

Netto kasstroom uit operationele activiteiten -8.234 4.900 3.472

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 0

Kasstroom boekjaar -8.234 4.900 3.472

Liquide middelen begin boekjaar 37.628 34.156

Liquide middelen eind boekjaar 29.394 37.628
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5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Richtlijn fondsenwervende instellingen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen, zoals die 

door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650).

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn

gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen 

de nominale waarde.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor

oninbaarheid.

Bestemmingsfondsen

Voor ontvangen giften met een door de donateur gegeven bestemming wordt per bestemming een 

bestemmingsfonds gevormd. Het bestemmingsfonds projecten algemeen wordt achtereenvolgens aangewend 

om bestemmingsfondsen voor specifieke projecten aan te vullen (als de uitgaven voor een project hoger zijn 

dan de specifiek voor dat project ontvangen giften) en om het werkersfonds aan te vullen (als de uitgaven 

i.v.m. suppletie werkers hoger zijn dan de specifiek ontvangen giften voor het werkersfonds).

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, met uitzondering van 

giften die worden verantwoord in het jaar waarin ze worden ontvangen.

Toerekening van de lasten 

In de staat van baten en lasten worden de lasten rechtstreeks toegerekend aan de doelstellingen van de 

organisatie, aan de werving van baten en aan het beheer van de organisatie.
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6 Toelichting op de balans

31-12-2020 31-12-2019

€ €

ACTIVA

Vorderingen

Vooruitbetaalde kosten 6.971 5.890

6.971 5.890

Liquide middelen

Betaalrekening 29.394 37.628

Spaarrekening 0 0

29.394 37.628

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve

Beginstand 22.002 19.279

Uit exploitatiesaldo toegerekend -5.112 2.723

Stand per 31 december 16.890 22.002

De instelling is voor haar exploitatie geheel afhankelijk van giften. Om de exploitatie tenminste een halfjaar

voort te kunnen zetten, wordt een continuïteitsreserve aangehouden van tenminste 50% en maximaal 100% van

de voor het volgende kalenderjaar begrote exploitatielasten. Voor 2021 is € 89.500 aan lasten begroot. De

bandbreedte is € 44.750 - € 89.500. Ter belegging van de continuïteitsreserve worden liquide middelen aange-

houden. Aan de ondergrens van deze norm wordt nog niet voldaan.

Bestemmingsfondsen

Werkersfonds

Stand per 1 januari 0 0

Ontvangen giften verslagjaar 12.219 24.844

Uitgaven verslagjaar -28.941 -32.695

Aanvulling t.l.v. fonds projecten onderwijs 16.722 1.351

Aanvulling t.l.v. fonds projecten algemeen 0 6.500

Stand per 31 december 0 0

Fonds projecten algemeen

Stand per 1 januari 0 0

Ontvangen giften verslagjaar 3.455 6.500

Uitgaven verslagjaar (bouw kapel) -5.000 0

Uitgaven verslagjaar (algemeen) -1.010 0

Aanvulling tekort werkersfonds 0 -6.500

Aanvulling t.l.v. algemene middelen 2.555 0

Stand per 31 december 0 0

Fonds projecten onderwijs

Stand per 1 januari 15.841 13.202

Ontvangen giften verslagjaar 20.066 19.240

Uitgaven verslagjaar -2.000 -15.250

Aanvulling tekort werkersfonds -16.722 -1.351

Stand per 31 december 17.185 15.841
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31-12-2020 31-12-2019

€ €

Fonds projecten landbouw

Stand per 1 januari 5.675 1.675

Ontvangen giften verslagjaar 6.270 10.500

Uitgaven verslagjaar -23.000 -6.500

Aanvulling t.l.v. algemene middelen 11.055 0

Stand per 31 december 0 5.675

Fonds projecten toerisme

Stand per 1 januari 0 0

Ontvangen giften verslagjaar 9.895 1.590

Uitgaven verslagjaar -19.760 -5.590

Aanvulling t.l.v. algemene middelen 9.865 4.000

Stand per 31 december 0 0

Fonds corona noodhulp

Stand per 1 januari 0 0

Ontvangen giften verslagjaar 21.290 0

Uitgaven verslagjaar -19.000 0

Stand per 31 december 2.290 0

Totaal bestemmingsfondsen per 31 december 19.475 21.516

Kortlopende schulden 0 0

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Er is geen sprake van niet uit de balans blijkende verplichtingen.
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7 Toelichting op de staat van baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving

Bestemmingsgiften suppletie werkers 12.219 24.844

Bestemmingsgiften projecten 60.975 37.829

Overige giften 20.759 12.000

93.953 70.200 74.673

Bestemmingsgiften projecten

Bestemmingsgiften landbouw 6.270 10.500

Bestemmingsgiften toerisme 9.895 1.590

Bestemmingsgiften onderwijs 20.065 19.239

Bestemmingsgiften corona noodhulp 21.290 19.239

Bestemmingsgiften projecten algemeen 3.455 6.500

60.975 0 57.068

Baten uit beleggingen 0 0 0

Lasten

Suppletie werkers

Kosten levensonderhoud 22.500 18.000 26.300

Verzekeringen 6.441 6.700 6.395

28.941 24.700 32.695

Projecten in Uganda

Landbouw 23.000 11.000 6.500

Toerisme 19.760 10.000 5.590

Onderwijs 2.000 15.000 15.250

Corona noodhulp 19.000 0 0

Bouw kapel 5.000 0 0

Algemeen 1.010 0 0

69.770 36.000 27.340

Kosten eigen fondswerving

Ariadne 2.223 3.700 4.689

Overige 0 0 132

2.223 3.700 4.821

Kosten beheer en administratie

Bankkosten 155 200 139

Diverse kosten 17 700 316

172 900 455

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Alle kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de doelstelling, fondsenwerving of beheer en administratie.
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8 Ondertekening door bestuur

Deze jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 21 juni 2021

w.g. w.g. w.g.

G.J. Budding, L.S. Wittekoek-Volders, G. van Olderen-Ruitenbeek,

voorzitter secretaris penningmeester
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9 Kengetallen

Norm Realisatie Begroting Realisatie

instelling 2020 2020 2019

Bestedingen doelstelling

Totaal van de bestedingen in het kader

van de doelstelling in % van het totaal 

van de baten 90,0% 105,1% 86,5% 80,4%

Bestedingen doelstelling

Totaal van de bestedingen in het kader

van de doelstelling in % van het totaal 

van de lasten 90,0% 97,6% 93,0% 91,9%

Kosten eigen fondswerving

Kosten van eigen fondswerving in %

van de baten uit eigen fondswerving 5,0% 2,4% 5,3% 6,5%

Kosten beheer en administratie

Kosten beheer en administratie in %

van het totaal van de lasten 5,0% 0,2% 1,4% 0,7%

Toelichting:

De bestedingen in het kader van de doelstelling zijn in % van de baten lager dan de norm van de instelling. Dit is

veroorzaakt door het feit, dat een deel van de bestemmingsgiften onderwijs en landbouw nog niet besteed is. 

Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd. Besteding zal zo veel mogelijk in het komend jaar plaats vinden.

De kosten van eigen fondswerving hebben de door het bestuur vastgestelde norm overschreden en zijn ook

hoger dan begroot. De kosten blijven op een aanvaardbaar niveau. Het bestuur beraadt zich op een eventueel

noodzakelijke aanpassing van de norm.

De kosten van beheer en administratie blijven ruim binnen de door het bestuur vastgestelde norm.

10 Beloning bestuur

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Reiskosten en andere kosten worden

vergoed. Deze kosten bedroegen in het verslagjaar in totaal: nihil.

11 Vergelijking realisatie 2020 met begroting  2020

Resultaat volgens begroting 2020 4.900

Giften hoger dan begroot 23.753

Suppletie werkers hoger dan begroot -4.241

Projectuitgaven hoger dan begroot -33.770

Kosten fondsenwerving lager dan begroot 1.477

Kosten beheer en administratie lager dan begroot 728

Resultaat volgens realisatie 2020 -7.153

12 Overige gegevens

12.1 Accountantscontrole

Gezien de omvang van de organisatie heeft het bestuur besloten geen accountantscontrole uit te laten voeren.

12.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen van belang zijnde gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
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