
 

Begroting 2015 

Het door de Stichting 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, zal de Stichting daarop moeten anticiperen en haar 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. 
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. 
 
Overzicht van de vaste lasten: 
Maandelijks voedselpakket voor Miracle (ivm hiv) 12 x 35   €  420 
Schoolgeld Miracle en Tendo,  Little Stars school, day students, 3 terms  €  400 
Schoolgeld Agape, Little Stars school, boarding  student, 3 terms  €  400 
Schoolgeld Brenda en Joanitah, Hope School, boarding students, 3 terms € 1200 
Kosten daycare en boarding voor Jireh, Hope school, 3 terms   €  300 
Schoolgeld en boardingkosten Promise Phionah, YMCA Kampala,  

2 terms + studieboeken  €  900 
Schoolgeld Hannah, Paul Mugwanya School, 3 terms, boardingstudent  €  500 
Premie ziektekostenverzekering SHU voor 10 kinderen en eigen bijdragen €  200 
Reservering voor ziektekosten die buiten dekking van de verzekering vallen €  100 
12 mnd huur huisje Jovia       €  150 
Leesboeken voor Joanne’s Library      €  100 
Kosten website, drukwerk,  bankkosten (stelpost)    €  300 
Maandelijkse onkostenvergoeding voor Apollo, coördinator JF 12 x  € 60 €  720 
Maandelijkse toelage voor Innocent , medewerker JL RC 12 x € 30  €  360 

Totaal vaste lasten     € 6050 
 
Voornemens indien het budget toereikend is  
- Plaatsen van een watertank bij het huis van Apollo 
- Verbouwen storeroom huis Apollo tot Library and Reading Club    
- Voor kinderen en de gezinnen muskietennetten en voor alle kinderen in het programma een paar  
  nieuwe schoenen  
- Verzoeken van het Star Project honoreren 
 
Tot slot 
Voor het plaatsen van  dakgoten en een watertank  bij de Little Stars school in Mateete is een 
subsidieverzoek ingediend bij een fonds.   
Bij een ander fonds is een  subsidieverzoek ingediend voor drie nieuwe boekenkasten voor Joanne’s 
Library, nieuwe kinderboeken in Luganda en Engels en leesboeken  voor volwassenen in Luganda en 
Engels, bankjes en een tafel voor de Reading Club. 


