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Bestuursvergadering WvU. De Eelinkes 16, Winterswijk.

Datum:10-01-2022

Aanwezigen: Theo Idink, Alle Jan van der Meulen, Martin van der Meulen.
1 Opening. De vergadering wordt geopend door Theo Idink.
2 Punten uit de vorige bestuursvergadering.
2.1 Informatie voorziening.
In 2021 is extra aandacht aan de kinderen gegeven door in een testimonial de begeleiders van
kinderen aan het woord te laten. Het is de wens dat ook voor 2022 te doen.
2.2 Momenten van informatie voorziening.
De vergadermomenten zijn verdeeld over het jaar zoals voorgesteld in de bestuursvergadering.
2.3 Aanpassen beleidsplan en documentatie.
In de loop van het jaar zijn de twee genoemde punten uitgevoerd.(beleidsplan en flyer).
2.4 De drie punten onder punt 5 van de vorige bestuursvergadering zijn hiermede afgewerkt.
2 Goedkeuring van de notulen van de vorige bestuursvergadering.
3 Samenstellen nieuw bestuur. In verband met het aftreden van Marthanel van der Meulen Van
Bruggen als secretaresse worden de taken herverdeeld. De heer Theo Idink is bereid om de
secretariële taken op zich te nemen. Martin van der Meulen zal ook als bestuurslid worden
aangemeld bij de Kamer van Koophandel en het UBO register. De nieuwe bestuurssamenstelling
wordt vastgelegd met Bestuursbesluit 5 en zal op de website worden gezet.
4 Ingekomen stukken. Er is een brief ontvangen van de kamer van koophandel met de verplichting
van overheidswege om ons in te schrijven in het UBO register. E.a om fraude met stichtingen te
voorkomen.
5 Onderwerpen in 2021. In Uganda zijn de scholen weer gestart. Een lange periode was het voor de
kinderen, vanwege Corona, niet mogelijk om naar school te gaan. Abbey Scozy heeft in 2021 ook
corona opgelopen. Middels een extra donatie hebben we hem financieel ondersteund waardoor hij
een behandeling kon krijgen in het plaatselijke ziekenhuis. Na ontslag uit het ziekenhuis had hij
nog enige tijd nodig om te herstellen. Gedurende die periode was het moeilijk contact te
onderhouden met MCSI.
6 Financieel overzicht. Gerealiseerd 2021 en budget 2022. Dit wordt bekeken en akkoord
bevonden.
7 Nieuwe acties-wensen. Nieuwe acties zijn er vooral op gericht de financiën en de organisatie van
MCSI weer op orde te krijgen in 2022.( Zie plannen 2022). Daarvoor is veelvuldig overleg met
Martin en Abbey noodzakelijk. Allejan controleert de verstrekte financiële cijfers.
8 Rondvraag. Algemene info besproken betreffende WvU.
9 Sluiting. De vergadering wordt gesloten en een ieder wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en
inbreng.
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Chronologisch Jaarverslag Wezen van Uganda over 2021.

In dit chronologisch jaarverslag geven wij u een overzicht van de belangrijkste
activiteiten en gebeurtenissen in onze stichting. Het is geen uitputtend verslag . Meer
detail kunt u vinden in de nieuwsbrieven. Uiteraard kunt u ook contact met ons
opnemen als u meer informatie wilt over bepaalde onderdelen van onze activiteiten.
2.1

Onze Kinderen.

In februari 2021 hebben de vrienden van de stichting Wezen van Uganda een Nieuwsbrief
gehad met een update over de gang van zaken. Corona heeft, net zoals in 2020 grote invloed
gehad in 2021. De scholen werden in mei 2020 gesloten door de overheid. WvU heeft de
betalingen voor onderwijs toen nog laten doorlopen tot en met termijn twee. Het voor termijn
drie beschikbare geld is besteed aan hulppakketten voor de kinderen die toen reeds thuis
waren. De nood was hoog. Er zijn daarom ook nog extra gelden beschikbaar gesteld via
particuliere giften voor deze voedselhulp. Het nieuwe schooljaar is begonnen op 2 februari
2021. Op dat moment hadden we 34 kansarme kinderen die we via onze Stichting WvU de
mogelijkheid bieden om naar school te gaan. 21 kinderen in secundary en 13 in primary
school. 3 kinderen hebben het onderwijstraject afgesloten en worden niet langer gesteund
door WvU. De kosten per kind lopen op omdat er relatief meer kinderen in de secundairy
school verblijven.
Om de vrienden van WVU op de hoogte te brengen hoe belangrijk hun bijdrage is, is een
testimorial gestuurd van Mevrouw Ruth Nakito en Mareen Namagenyi. Zij werkt met de
kinderen van MCSI.
In de loop van het jaar 2021 liepen de besmettingen toch weer op. In augustus werd opnieuw
een lockdown afgekondigd. Deze situatie heeft geduurd tot januari 2022. De kinderen misten
daardoor ook de maaltijd die wordt verstrekt . Ditmaal waren we niet in staat extra geld te
generen om een hulppakket samen te stellen. Er was daarvoor geen budget voorhanden bij
WvU.
2.2

De kippenboerderij.

Op de kippenboerderij kregen we te maken met een vervoersverbod dat was ingesteld door de
overheid vanwege Corona /Covid 19. Paniek; geen voer meer te verkrijgen voor de kippen.
Met hulp van W.v.U lukte het uiteindelijk om voer te verkrijgen. Het voorkwam dat een
belangrijke inkomstenbron zou opdrogen. De afzet van de eieren kwam echter ook onder
druk, omdat vervoer moeilijk was en er onvoldoende vraag was. Tijdens de corona crisis is
tijdelijk een gedeelte van de eieren toegevoegd aan de voedselpakketten voor de kinderen. De
kosten van de eieren die daar voor nodig waren zijn vergoed door privégiften uit Nederland.
Op een later tijdstip zijn de kippen minder eieren gaan leggen en moesten ze vervangen
worden. De hokken werden schoongemaakt en ontsmet voor de jonge kuikens. Het gevolg
was dat er 6 à 7 maanden voerkosten waren en geen opbrengsten uit eieren. In juli dreigde een
aanzienlijk tekort op de lopende rekening. Dat tekort is tijdelijk aangevuld door gelden van
enkele donateurs. Daarmee was de continuïteit van de boerderij gewaarborgd. Deze speciaal
hiervoor beschikbare gestelde gelden moeten door MCSI terugbetaald worden.

2.3

MCSI- Abbey Ssozi en bestuurslid Frank.

Abbey is een belangrijke man voor MCSI en W.v.U. De meeste communicatie verloopt via
hem. Hij is het aanspreekpunt en de bestuurder van het MCSI. Hij raakte in 2021 ook besmet.
Toen hij ademhalingsproblemen kreeg is hij naar het ziekenhuis gebracht. Als je naar de IC
moet en zuurstof toegediend krijgt is dat duur, zeker voor Ugandezen. Om dit te kunnen
bekostigen heeft WvU een aantal privé sponsoren bereid gevonden deze kosten op zich te
nemen. Los van de humanitaire reden om deze financiële hulp te verstrekken is het van groot
belang dat een goede leiding van het MCSI geborgd blijft. Het is zeer moeilijk om in Uganda
goede managers te vinden die op non-profit basis willen werken voor dergelijke organisaties.
De behandeling sloeg aan en na enkele weken mocht hij het ziekenhuis verlaten. Hij had nog
wel enige maanden nodig om te revalideren. Sinds september is hij weer gedeeltelijk aan het
werk. Dat het ook geheel anders kan aflopen kregen we te horen nadat ons werd gemeld dat
Frank, een bestuurslid vanaf het eerste uur van MCSI was overleden aan Covid 19. Hij laat
een echtgenoot en twee kinderen na. Namens WvU hebben we onze deelneming kenbaar
gemaakt.
2.4

Wensen.

MCSI had een aantal wensen t.a.v. de boerderij o.a. uitbreiding van de kippenfarm,
verbetering van het workershouse en een goede omheining.
E.a moet de inkomsten tbv de kinderen verhogen. Het workershouse moet de medewerkers
en de mensen in opleiding een betere huisvesting bieden. Een goede omheining verhoogt de
veiligheid. Door de corona perikelen is dat in 2020 niet gelukt. We moeten vaststellen dat het
ook in 2021 niet is gelukt dit te realiseren. Door de verstoring in de markt voor eieren en voer
en de uitval van het management waren er extra kosten en minder opbrengst. Deze problemen
vloeien voort uit de corona pandemie.
We hopen in 2022 de financiële basis en het management weer op orde te krijgen. Als dat lukt
is er mogelijk nog een deel van de wensen te realiseren.
2.5

Bezoek Uganda 2022.

Op dit moment is nog geen nieuwe datum voor bezoek gepland.
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3.1

Financiën
Budget 2021 definitief.

Budget WvU 2021
Exchangerate
Incomming WvU
sponsors
amount
gifts

Inkomsten

17
€ 120,00 / year

€ 2.040,00
€ 1.000,00

4000
in UGX
8.160.000
4.000.000

€ 3.040,00 12.160.000

21 €
11 €

needed budget

300,00
120,00

€ 6.300,00 25.200.000
€ 1.320,00
5.280.000

children

short on budget inclusive secondary, to be provided by
MCSI

€ 4.580,00 18.320.000

Contribution by WvU to MCSI
children T1
children T2
children T3

€ 1.824,00
€ 760,00
€ 456,00

60 %
25 %
15 %

€ 3.040,00 12.160.000

Total

€

Total needed By MCSI, secundary
T1
T2
T3

60%
25%
15%

€ 6.300,00 €
€ 6.300,00 €
€ 6.300,00 €

Total needed by MCSI primary
T1
T2
T3

60%
25%
15%

€ 1.320,00 €
€ 1.320,00 €
€ 1.320,00 €
Total

7.296.000
3.040.000
1.824.000
-

UGX

3.780,00 15.120.000
1.575,00
6.300.000
945,00
3.780.000
792,00
3.168.000
330,00
1.320.000
198,00
792.000

€

7.620,00

30.480.000

Splitting costs
By WvU

By MCSI

Total

T1 € 1.824,00

€ 4.572,00

Total

€

6.396,00 25.584.000

€ 760,00
€ 456,00

€ 1.905,00
€ 1.143,00

Total
Total

€
€

2.665,00 10.660.000
1.599,00
6.396.000

€ 3.040,00

€ 7.620,00

Total

€

T2
T3

10.660,00

42.640.000

De begroting wordt in orde bevonden.

3.2 Budget over 2022

Budget WvU 2022
exchangerate
Inkomsten WvU
Sponsors
Bedrag
Giften

16
€ 120,00 / year

Inkomsten

Contribution by WvU to MCSI
children T1

60 %

4000

€ 1.920,00
€ 750,00

in UGX
7.680.000
3.000.000

€ 2.670,00

10.680.000

€ 1.602,00

6.408.000

children T2
children T3

€ 667,50
€ 400,50

25 %
15 %

€ 2.670,00

Total

2.670.000
1.602.000
10.680.000

Geschatte planning MCSI voor 2022
€
€
21 300,00
€
11 120,00

needed
budget

children

UGX
€ 6.300,00 25.200.000
€ 1.320,00 5.280.000

short on budget inclusive secondary, to be provided by
MCSI
Total needed By MCSI, secundary
T1

60%

T2

25%

T3

15%

€ 4.950,00 19.800.000

€
€
€ 6.300,00 3.780,00
€
€ 6.300,00 1.575,00
€
€ 6.300,00 945,00

UGX
15.120.000
6.300.000
3.780.000
-

Total needed by MCSI primary
€
€ 1.320,00 792,00
€
25%
€ 1.320,00 330,00
€
15%
€ 1.320,00 198,00
€
Total
7.620,00

T1

60%

T2
T3

UGX
3.168.000
1.320.000
792.000
30.480.000

Splitting costs
By WvU

By MCSI

total

T1

€ 1.602,00

€ 4.572,00

total

T2

€ 667,50

€ 1.905,00

total

T3

€ 400,50

€ 1.143,00

total

€ 2.670,00

€ 7.620,00

Total

€
6.174,00
€
2.572,50
€
1.543,50
€
10.290,00

UGX
24.696.000
10.290.000
6.174.000
41.160.000

Opmerking: De bijdrage van MCSI komt uit de opbrengsten van onze kippenboerderij.
De volledige sponsor bijdragen gaan naar MCSI.
Indien er meer giften binnenkomen wordt dit besteed aan projecten.

De begroting wordt in orde bevonden.

3.3 Begroting W.v.U
Financieel overzicht over 2021 Wezen van Uganda
Inkomsten

Uitgaven

Begin saldo spaar

€

3.347

Begin saldo bank ABN430

€

456

Totaal bijdragen sponsors
Totaal giften, niet sponsors
Gift tbv hospitaal Abbey
doorsluizen onderhandse
lening

€
€
€
€

Totaal debet

kosten ABN
afdracht MCSI kinderen

€
€

159
1.500

1.690
867
4.000

ondersteuning farm

€

2.900

hospitaal

€

3.750

3.750

afdracht lening
aanvulling afdracht
rekening
tgv tekort door
koersverschil

€

3.750

€

100

Eindsaldo spaar
Eindsaldo bankboek

€
€

97
1.854

Totaal credit

€

14.110

€ 14.110

De begroting wordt in orde bevonden.

4

Plannen voor 2022

4.1 Herstel financiële gezondheid van de boerderij en MCSI, het opbouwen van reserves, d.m.v.
verbeteren van budgettering en inzicht.
4.2 Verbeteren en versterken van het managementteam, Projectmatig werken , Inzicht en
opvolgen van de werkprocessen .
5

Wat verder ter tafel komt.

5.1 De jaren 2020 en 2021 waren moeilijke jaren voor de kinderen en mensen van Uganda vanwege
Corona. De communicatie verliep daardoor ook moeizaam ,omdat mensen ziek waren. Het is ook zeer te
betreuren dat ons mensen zijn ontvallen. Binnen de mogelijkheden die we hadden en met de informatie
die ons werd verstrekt hebben we extra hulp geboden. We danken daarvoor de gulle gevers. We hopen
dat we de draad weer kunnen oppakken in 2022 en de Ugandezen en hun kinderen kunnen ondersteunen
in hun verdere ontwikkeling.
We zijn er van overtuigd dat de hulp van de vrienden van WvU en de inzet van WvU nog steeds nodig
zijn.

