Begroting 2017
Het door de Joanne Foundation in deze periode te voeren financiële beleid is afhankelijk van de
ontwikkelingen in het werkgebied in Oeganda en het aan haar ter beschikking staande budget.
Indien deze factoren wijzigen, zullen wij daarop moeten anticiperen en ons beleid aanpassen.
De Stichting onderscheidt ‘vaste lasten’ en, indien het budget toereikend is, variabele lasten en
wensen. Onder vaste lasten verstaan we verplichtingen die zijn aangegaan en activiteiten waar de
Stichting haar prioriteit heeft liggen, zoals bv. het betalen van schoolgeld voor de kinderen in het
programma zijn opgenomen en de vergoeding voor de medewerkers.
Omdat de bedragen van het schoolgeld jaarlijks aangepast worden en de kosten voor de
schoolbenodigdheden en voor boarding kunnen fluctueren, kan er slecht een indicatie gegeven
worden van de te verwachten onkosten.

Vaste lasten
Onderwijs
- voor 16 kinderen de volledige onderwijs- en boardingkosten,

€ 5800

Gezondheidszorg
- jaarpremie en eigen bijdrage ziektekostenverzekering 15 kinderen
- Inzet nurse Kakande
- Behandeling en medicijnen healthprogram Ndegeya
- medische kosten die buiten verzekering vallen

400
700
360
600

Voedselprogramma’s
- voor Miracle en Daniel
- holiday food program voor 3 gezinnen

700
350

Vergoeding medewerkers
- vergoeding Apollo, coördinator JF
- vergoeding Innocent, coördinator JL&RC
- vergoeding Jane, ass. coördinator JF

€ 2060

€ 1050

€ 3060
1800
630
630

Transportkosten in Oeganda
- bezoeken kinderen, scholen en projecten in Kampala, Nyendo,
Masaka, Mateete, Ndegeya

€ 800

Huurkosten
- woonruimte Phionah

€ 150

Algemene kosten :
Bureaukosten, bankkosten, printkosten, porto, website- en reiskosten

€ 2500

Totaal vaste lasten

€ 15.420

Variabele lasten en wensen, indien het budget toereikend is:
Onderwijs
Voor een grote groep (ca.40 kinderen) gedeeltelijke onderwijskosten,
schooluniformen, schoolbenodigdheden.

€ 1200

Leesbevorderingprogramma en Joanne’s Library and Reading Club

€ 500

Voedselprogramma’s
- incidentele voedselhulp in noodsituaties
- kerst- voedselpakketten

€ 450
200
250

Waterproject Ndegeya
- pomp 5, 6 en 7

€ 5280

Bouw watertank bij huis Jovia

€ 1000

Bouw 16 latrines Little Stars Junior Academy

€ 6000

Onvoorzien

€ 2000

Totaal variabele lasten en wensen

€ 16.430

m.b.t. de waterpompen, de watertank en de latrines zijn er door sponsors reeds toezeggingen
gedaan deze projecten financieel te ondersteunen.

