
 

 

 

 

     

 

 

Jaarverslag 2020 
2020 en corona 
2020 was in vele opzichten een ander jaar dan andere. Als gevolg van de coronacrisis zijn veel 
normale activiteiten weggevallen en daarvoor zijn diverse andere activiteiten in de plaats gekomen. 
De scholen in Oeganda zijn in maart 2020 gesloten en in november weer gedeeltelijk geopend voor 
alleen de uitstromende leerlingen van P7 en S4. Dat betekent dat we veel minder kosten gemaakt 
hebben voor schoolgeld en boarding Het betekende wel dat alle kinderen die anders op school 
wonen en daar hun maaltijden krijgen, nu  thuis te eten moesten krijgen. Dat leverde in veel 
gezinnen problemen op. Daarom hebben we deze gezinnen financieel ondersteund.  
Verder hebben we afgelopen jaar veel voedselhulp verstrekt aan de armste gezinnen van Ndegeya. 
Door de coronacrisis vielen veel inkomens weg en ontstond er grote hongersnood. De kans om van 
honger te sterven was groter dan de kans om aan Covid-19 te overlijden. 85 gezinnen hebben 
maandelijks geld gekregen om voedsel te kopen.  
Afgelopen jaar hebben we veel geïnvesteerd in water- en sanitatieprojecten. We ontvingen een paar 
grote donaties speciaal voor dit doel. Omdat we minder kosten maakten voor schoolgeld, wilden we 
graag lange-termijninvesteringen doen en daarmee een  bijdrage leveren aan de verbetering van de 
gezondheidszorg in Ndegeya.  
 
Bezoek aan de projecten in Oeganda 
In februari 2020 heeft bestuurslid Anja Lammers een werkbezoek gebracht aan Oeganda. Door de 
reisbeperkingen als gevolg van de coronacrisis is het bezoek van de bestuursleden Arent en Helma 
Noordink in september helaas niet doorgegaan. We hopen zodra het weer toegestaan en 
verantwoord is onze bezoeken te kunnen hervatten. We hebben gelukkig zeer frequent contact met 
onze mensen  in Oeganda via Whatsapp en e-mail, maar het is van toegevoegde waarde om met 
eigen ogen de activiteiten te bekijken, de mensen te spreken  en daarmee een helder beeld te krijgen 
van de situatie ter plaatse. Zo kunnen we goed de vinger aan de pols houden en ons beleid op de  
juiste wijze richting geven. 
 



 
Bestuur 
Het bestuur is in 2020 vijf maal bijeen geweest om de voortgang van de lopende projecten te 
bespreken, plannen uit te werken en te evalueren.   
Verder heeft het bestuur zich beziggehouden met het strategisch beleid en de visie op de toekomst. 
Thema’s als duurzaamheid en zelfvoorzienendheid zijn belangrijke onderwerpen in het 
bestuursoverleg. 
Twee bestuursleden hebben om persoonlijke redenen het bestuurswerk helaas moeten beëindigen. 
Het bestuur heeft besloten voorlopig in de oude samenstelling, dus met drie personen, verder te 
gaan en niet actief op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden. 
 
PR 
In 2020 zijn vijf nieuwsbrieven verschenen met hierin de verslagen van het werkbezoek  aan Oeganda 
en informatie over alle activiteiten die de Joanne Foundation heeft uitgevoerd. Deze nieuwsbrieven 
zijn naar ongeveer 400 sponsors en andere belangstellenden gestuurd via email.  
Ook zijn er regelmatig berichten op onze facebookpagina geplaatst over onze activiteiten. Op 
Facebook wordt onze stichting gevolgd door 925 belangstellenden. 
We vinden het belangrijk om onze sponsors goed te informeren over de besteding van de door hen 
gedoneerde gelden. 
Er zijn 2500 nieuwe flyers gedrukt. 
 
Financiën 
We zijn blij dat de groep sponsors die ons werk in Oeganda financieel ondersteunt stabiel is en zelfs 
groeit. Ook zijn we erg blij met de diverse acties die verenigingen en andere organisatie opzetten om 
fondsen te werven voor onze stichting. 
 

 

Jaarrekening 2020 
 

In 2020  ontvangen giften en netto opbrengst acties    € 48.580   

 
In 2020 uitgegeven in Oeganda *   € 54.548 
In 2020 gemaakte onkosten **    €   1.399 + 
         €  55.947 -   

 
Negatief resultaat                   - €    7.367  
 
 

Rekening courant Spaarrekening  Totaal 

Saldi Rabo 01-01-2020  € 32.923  € 30.298   € 63.221 

Saldi Rabo 31-12-2020  € 18.553  € 37.301   € 55.854 

 

 



* Specificatie in 2020 uitgegeven in Oeganda 

 

Onderwijs 
 

- Voor 24 kinderen de volledige onderwijs- en 
  boardingkosten voor 1 termijn 
- Voor 10 andere kinderen het schoolgeld voor 1 
  termijn 
- Voor ca. 30 kinderen gedeeltelijke onderwijskosten, zoals 
  schoolbenodigdheden voor 1 termijn 
- Kosten visiting day voor boarding students 
- Voor 5 kinderen de volledige onderwijs- en  
  boardingkosten voor de afsluitende termijn na  
  heropening van de scholen 
- Examenkosten voor deze 5 uitstromende leerlingen  
 

6.690 

Gezondheidszorg - Behandeling en medicijnen voor 75 deelnemers Health 
  Program  
- Medicijnen voor de kliniek 
- Medische kosten en tandartskosten die buiten het Health 
  Program vallen  
 

2.338 

Voedselprogramma’s - Maandelijkse voedselpakketten voor Miracle, Diane, 
  Charity, Allon en Hanifa 
- Incidentele voedselhulp in noodsituaties 
- Corona voedselhulp voor 85 gezinnen 
- Voedselprogramma voor de  ivm corona thuiswonende 
  boardingleerlingen 
- 70 Kerst-voedselpakketten 
 

14.746 

Dagopvang voor vier 
kinderen met een 
beperking “Joanne’s 
Children Corner” 

- Aanschaf spelmateriaal, muziekinstrumenten,  
  voeding, luiers 
- Reiskosten van huis naar JCC v.v. 

1.044 

Diverse 
bouwprojecten 

- Linoleum Joanne’s Library & Reading Club (JR&RC) 
- Meubilair kliniek en aanschaf inventaris laboratorium 
- Vloer storten in het huis van Nalongo 
 

940 

Water- en 
sanitatieprojecten 

- Bouw 14 latrines  
- Plaatsing 5 waterpompen 
- Vervanging 1 gestolen waterpomp  
 

20.455 

Vergoeding 
medewerkers 

- Apollo, coördinator Joanne Foundation 
- Jane, assistent coördinator Joanne Foundation 
- Innocent, coördinator Joanne’s Library & Reading Club 
- Kakande, verpleegkundige 
- Michael, oogzorgmedewerker 
- dr. Bobic, arts 
- Nachtwaker dovenschool 
- Henry, chauffeur  
 

6.813 



Reiskosten Bezoeken van scholen en gezinnen in Masaka, Ndegeya, 
Mateete, Kampala, Nyendo 
 

146 

Lokale initiatieven  - Hulp bij opzetten van Henry’s Spare Parts Shop  
 

360 

Diverse kosten - Beddengoed, matrassen voor Yiga en oma 
- kleding en schoenen Aklam 
- Communicatiekosten team JF Uganda (beltegoed, 
  aanschaf  2  telefoons, airtime, OTTax) 
- Bijdrage aan kosten begrafenis inwoner Ndegeya 
- Boeken JL&RC 
 

1.016 

Totaal  54.548 

 

**  Specificatie gemaakte onkosten 

- Bureaukosten, portokosten, hosting- en licentiekosten website           90 
- Drukwerk 2500 flyers             116 
- Bonnen en bloemen afscheid 2 bestuursleden              80 
- Bankkosten (Rabobank NL en Barclay bank Oeganda)     1.113 
Totaal                  1.399 
 

Toelichting op de jaarrekening van 2020 
 
In 2020 hebben we ruim € 7000 meer uitgegeven dan er in dat jaar aan giften is binnengekomen. 
Wij vonden het verantwoord om deze uitgaven te doen, omdat wij aan het eind van 2019 een legaat 
en een paar grote donaties hebben mogen ontvangen, waardoor we het boekjaar 2019 met een 
groot positief resultaat hebben kunnen afsluiten. Er was dus voldoende financiële ruimte. 
 
Reserve 
De stichting streeft ernaar om een continuïteitsreserve aan te houden van minimaal eenmaal de 
jaarlijkse vaste lasten, zoals schoolgeld, gezondheidszorgprogramma en vergoeding medewerkers 
Team Uganda. Mochten sponsorbijdragen op enig moment teruglopen, dan kunnen we onze 
hoofdtaak blijven uitvoeren en op zoek gaan naar nieuwe financieringsbronnen. 

 
Percentage organisatiekosten 
Totaal netto organisatiekosten € 1.399 
Bijna 80 % van deze organisatiekosten worden besteed aan de bankkosten, zowel van de bank in 
Nederland als de bank in Oeganda.  
Er wordt  2,5 % van de totale omzet besteed aan organisatiekosten. Dit ligt ruim onder de door de 
ANBI geadviseerde norm van 10 %.  
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Namens het bestuur van de Joanne Foundation, 
Helma Noordink, penningmeester. 
 
www.joannefoundation.nl 
info@joannefoundation.nl 
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