IN OEGANDA

2020 was een bijzonder jaar. De COVID-19
pandemie had de hele wereld in zijn greep.
Zowel in Nederland als in Oeganda kregen
we te maken met lockdowns en allerlei maatregelen die ons werk bemoeilijkten. Met onze
partners in Oeganda hebben we echter niet
stilgezeten. Binnen de mogelijkheden die er
waren hebben we verder gebouwd aan de
projecten zodat we niet stil bleven staan.

Samenwerking KRADEF (Kitgum)
Het was een grote verassing dat bij de start van het schooljaar
in februari 2020 zich 315 leerlingen melden voor het eerste
semester. Helaas werd kort daarna een lockdown afgekondigd
in Oeganda en moesten de scholen sluiten. De rest van het
schooljaar werden de lessen niet meer hervat. In de praktijk
betekent dit dat de leerlingen het hele jaar geen les hebben gehad, ook niet op afstand. Voor de leerkrachten goldt dat zij terug
moesten naar hun families om veelal met landbouw hun eigen
voedsel te verbouwen. Het schoolterrein werd wel regelmatig
gebruikt door de kinderen en jongeren uit de buurt voor een
potje voetbal en om elkaar te ontmoeten.
Bouw tweede schoolgebouw
Het grote aantal leerlingen aan het begin van het schooljaar
bracht wel de noodzaak aan het licht om snel te starten met de
bouw van het tweede schoolgebouw. Het eerste gebouw dat we
in 2019 bouwden biedt onderdak aan 4 klassen. Voor de zomer
zijn we gestart met de bouw van het tweede schoolgebouw.
Omdat de lockdown ook grote gevolgen heeft voor het transport
in Oeganda ging dat niet zo snel als we bedacht hadden en was
het niet altijd mogelijk aan materialen te komen. Eind 2020 is
het gebouw zo ver af dat begonnen kan worden met de dakconstructie en daarna de afwerking.

Jaarverslag 2020

Gemeenschap bouwt mee
In afwachting van de stenen gebouwen is de gemeenschap
rondom het project erg actief. Begin van het jaar hebben zij
tijdelijke lokalen van hout en stro gebouwd. Ook hebben ze een
start gemaakt met het realiseren van een aantal banda’s (strohutten) waar de leerkrachten kunnen verblijven.
Waterpunt
In juni is er een waterpunt geslagen bij het nieuwe schoolgebouw. De put die maar liefst 70 meter diep is is uitgerust met
een handpomp. Het is de bedoeling dat mensen uit de gemeenschap een klein bedrag gaan betalen voor het tappen van
water. Met het geld wordt het onderhoud van de pomp gefinancierd maar ook een deel van de exploitatie van de school. UIteraard wordt het water ook gebruikt voor de school zelf. Het geld
voor het waterpunt is bijeen gebracht door een groep mensen
uit Nijmegen en omgeving. Zij zorgen ook voor alle voorwaarden rondom het waterpunt.

Financiele toelichting
Voor de bouw van het tweede schoolgebouw zijn in 2020
meerdere stortingen aan KRADEF gedaan. Een verantwoording
van de kosten is door KRADEF opgesteld. Vanuit Nijmegen
e.o. hebben wij € 9.200,- ontvangen voor de waterput. De totale
kosten die voor dit project gemaakt zijn in 2020 zijn € 8.250,zoals u in het financieel overzicht terug kunt zien.
Samenwerking ENF (Kampala)
In oktober 2019 voerden enkele bestuursleden van onze stichting in Kampala een kennismakingsgesprek met de Elisabeth
Namaganda Foundation (ENF) over een mogelijke samenwerking (zie kader voor meer informatie over deze stichting).
In 2020 hebben we deze samenwerking concreet gemaakt en
vastgelegd in een aantal afspraken. Stichting Mukwano Oeganda en ENF zijn overeengekomen samen te werken aan de
bouw van een restaurant dat op termijn inkomsten moet gaan
genereren voor het ‘Help me to school programm’.
Waarom draagt Mukwano bij aan dit project?
Met het bestuur van ENF hebben we de plannen uitgebreid
doorgesproken. Daarna hebben we deze getoetst aan onze eigen visie en doelen. Het steunprogramma komt ten goede aan
(kansarme) jongeren in Oeganda en wordt gedragen door de
lokale gemeenschap van oud-studenten. De steun die aan ons
wordt gevraagd heeft als doel het zelfstandig functioneren (onafhankelijk van steun uit Nederland) van het steunprogramma.
Daarmee sluit het project prima aan op de visie van Mukwano
en draagt het bij aan de doelen die wij beogen.
De bouw is voortvarend gestart
Nadat de afspraken formeel zijn vastgelegd heeft ENF voortvarend een start gemaakt met het realiseren van het restaurant.
Ook in Kampala bleek de lockdown voor wat problemen in de
aanvoer van materialen te zorgen maar dit kwam vrij snel weer
op gang. De eerste bouwfase werd in enkele weken afgerond.
Eind van het jaar waren daarmee alle muren opgetrokken en
aangesmeerd en de dakconstructie geplaats. In 2021 wordt
vervolgd met de tweede fase.
Financiele toelichting
In 2020 is tweemaal een storting gedaan voor de bouw van het
restaurant. De besteding is door ENF verantwoord.

Elisabeth Namaganda Foundation (ENF)
ENF heeft zijn oorsprong in 1979 toen Elisabeth Namaganda heeft in samenwerking met o.a. de Nederlandse stichting Mirembe het ‘Help me to School program’ oprichtte.
Met dit project kon in de afgelopen jaren voor ruim 3000
kinderen het schoolgeld betaald worden. Deze kinderen
konden zich op deze manier ontwikkelen en indirect werden ook hun families ondersteund. Elisabeth Namaganda
overleed in 2012 en het programma dreigde hierdoor stil
te vallen. Stichting Mirembe heeft contacten gezocht met
betrokkenen in Oeganda om te onderzoeken hoe het project kon worden voortgezet. Het bleek dat veel voormalig
studenten graag een bijdrage willen leveren aan het in
stand houden van het ‘Help me to School program’.
Inmiddels is er in Oeganda een bestuur opgericht, een deel
van dit bestuur bestaat uit voormalig leerlingen of studenten van het programma. Zij zamelen op verschillende
manieren geld in. Bijvoorbeeld door middel van de verhuur
van een parkeerplaats, inclusief een autowasserij, de verkoop van eten en wijn en de verhuur van partytenten. Ook
is er eens loyaliteitsprogramma opgericht onder voormalig
leerlingen/studenten.
Naast deze inkomsten is ENF nog steeds deels afhankelijk
van giften, met name van Nederlandse stichtingen. Op
termijn willen zijn zelfvoorzienend worden. Met behulp van
een aantal voormalig studenten zijn plannen opgezet om
een parkeergarage en restaurant te bouwen, bij een universiteitsterrein. De opbrengsten hiervan moeten het ‘Help
me to School program’ voor een groot deel kunnen financieren. Het bestuur van ENF heeft met opbrengst van hun
eigen fondsenwerving de gelegenheid gehad om een stuk
grond aan te kopen en de fundering aan te leggen voor de
garage en het restaurant.
Lees het hele verhaal van ENF op onze website:
www.mukwano.nl

IN NEDERLAND

FINANCIEEL
OVERZICHT 2020
Met dit overzicht geven wij, Stichting Mukwano, u inzicht in de
inkomsten en uitgaven in het jaar 2020.
Benoemde giften

€ 4.099,00

Bankkosten

€

Toetenactie

€ 4.460,00

Toetenactie

€ 5.196,27

Algemene onkosten

€

106,52
176,44

Opbrengst souvenierverkoop

€

0,00 PR / communicatie

€

Rente

€

7,34 Project KRADEF

€ 16.186,99

Fooienpot

€

0,00 Project ENF

€ 20.698,42

Waterproject KRADEF

€ 9.200,00

T otaal
inkomsten

Samenwerken in coronatijd
Het afgelopen jaar was een jaar vol uitdagingen. Voor Stichting
Mukwano was dat niet anders. Ook in Nederland waren we met
regelmaat genoodzaakt om op afstand met elkaar samen te
werken. Met beeldbellen en online documenten delen konden
we onze werkzaamheden redelijk goed voortzetten.
Het gebruik van allerlei nieuwe manieren van communicatie
maakte dat we ook de samenwerking met de organisaties
in Oeganda via deze ‘nieuwe’ kanalen een impuls kreeg.
Whatsapp blijkt een goede manier om snel foto’s en informatie
met elkaar te delen. Met regelmaat videobellen we ook met
meerdere mensen zowel in Oeganda als in Nederland. Niet
altijd is de verbinding even goed en kunnen we elkaar goed
verstaan en ook begrijpen. Maar het contact is er en het altijd
fijn om elkaar even te zien en te spreken.
De maatregelen en de onzekerheid (o.a. bij scholen en bedrijven die ons steunen) maakten wel dat we in 2020 geen acties
of voorlichtingen hebben kunnen organiseren. Het werven van
fondsen heeft daarmee nagenoeg stilgelegen.
Bestuurswijzigingen
Vanaf de oprichting van onze stichting in 2007 was Emma
Roelofsen-van Eerden erbij. Het eerste jaar als secretaris, de
11,5 jaar die daarop volgden als voorzitter. In
september 2020 nam Emma afscheid van het bestuur en afscheid van Mukwano. We danken Emma voor haar jarenlange
inzet.
Na het vertrek van Emma bestaat het bestuur nu uit drie leden
met de volgende functies:
Mirjam Klumpenhouwer - voorzitter
Harmjan Westerveld - penningmeester
Paulien Sikking - secretaris
Idealiter bestaat het bestuur uit meer leden. In het afgelopen
jaar hebben we via zowel onze nieuwsbrief als onze Facebookpagina meerdere malen een oproep voor nieuwe bestuursleden
gedaan. Ook zijn verschillende mensen persoonlijk door ons

benaderd. Tot op heden heeft dit nog niet tot nieuwe bestuursleden geleid. In het komend jaar zal dit opnieuw een aandachtspunt zijn.
Helaas geen ‘toetenactie’ in 2020
Tot onze grote spijt hebben we in november moeten besluiten
dat de toetenactie in 2020 geen doorgang kon vinden. De corona-pandemie maakte het lastig om de toetenactie uit te voeren
zoals we dat altijd doen: met zelfgemaakte - goed gevulde toeten, met heel veel vrijwilligers én met afhaalavonden waar
meer dan 200 mensen hun bestelling komen afhalen. Daarbij
was het ook lastig in te schatten of de gebruikelijke bestellingen
wel binnen gingen komen en we daarmee geen financieel risico
liepen. We hebben alle zaken zorgvuldig afgewogen en alternatieven overdacht. Alles afwegende hebben we moeten besluiten
de toetenactie niet plaats te laat vinden.

210,18

€

17.766,34

Waterproject KRADEF

€ 8.250,00

Totaal
uitgaven

€ 50.824,82

Benoemde giften
In de benoemde giften zien we een lichte afname ten opzicht
van 2019. Een verklaring hiervoor is dat er eind 2019 een brief
is verzonden naar de donateurs, met daarin uitleg over de financiële positie van de stichting. Als stichting willen we hierover
transparant communiceren. Op dat moment had de stichting
een reserve en geen concrete projecten om deze te bestemmen. In 2020 is de meeste energie ingezet op het oppakken
van nieuwe projecten en daarmee het verlagen van de reserve.
Wanneer de financiële positie daarom vraagt zal de stichting
haar energie ook richten op het uitvoeren van acties om donateurs te werven en geld in te zamelen.
Overheadkosten.
Als Stichting maken we indirecte kosten. Deze brengen we
graag voor u in kaart, om zo inzicht te geven in de hoeveelheid
hiervan en welk percentage van ons totaalinkomen dit is. Daarbij hebben we achter de kosten aangegeven of het om kosten
voor fondsenwerving (fonds) of kosten voor beheer en administratie (adm) ging.
Bankkosten (adm.)				
€ 210,18
Algemene onkosten (adm)			
€ 106,52
PR & Communicatie (fonds)		
€ 176,44
Totaal overheadkosten		
€ 493,14
De kosten voor PR&Communicatie lijken hoog uit te vallen,
zeker t.o.v. 2019. In dat jaar waren de kosten € 0,00. De kosten
voor de nieuwsbrieven zijn pas in 2020 gedeclareerd en betaald
wat een verklaring is voor dit verschil. Wanneer de overheadkosten worden weggezet tegen de totale inkomsten, dan is het
percentage overheadkosten voor 2020: 2,77%. Dit ligt ruim
onder de ANBI-norm van 10%.
Toetenactie
In 2020 is er geen toetenactie geweest. De vermelde inkomsten
en kosten hebben betrekking op de actie uit 2019. Omdat een
deel van de opbrengsten pas in 2020 is gestort en de kosten in
2020 zijn betaald lijkt er een negatieve opbrengst te zijn. Dat is
niet het geval. De gehele toetenactie heeft in 2019 € 2.627,66
opgebracht.
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