
 

 

 

 

     

 

 

Jaarverslag 2021 
  
Inleiding 
In 2021 was de wereld nog steeds in de ban van de corona pandemie. De Oegandese overheid heeft 
zeer strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dammen. Dat was tot op 
zekere hoogte succesvol, want het aantal corona besmettingen viel in verhouding tot de westerse 
landen erg mee. Maar de zeer strenge maatregelen hadden een groot negatief effect op de 
samenleving: de langdurige lockdown, de sluiting van scholen en bedrijven had een groot 
ontwrichtend effect en had grote financiële consequenties. Men had geen inkomen meer en dus ook 
geen eten.  Er overleden meer mensen als gevolg van voedseltekort dan door corona. Er heerste 
angst, niet zozeer om ziek te worden, maar angst voor de represailles van de overheid, die naleving 
van de maatregelen zeer streng en met harde hand controleerden en overtredingen afstraften.  
Kortom, 2021 was een moeilijk jaar voor de Oegandezen.  
Wij zijn blij dat ons team in Ndegeya in staat is gebleken om in deze moeilijke situatie toch 
mogelijkheden te vinden om alle projecten door te laten gaan en te blijven ondersteunen. 
 
Onderwijs 
Het grootste deel van het jaar waren alle scholen gesloten en waren de kinderen thuis. De overheid 
bood wel de mogelijkheid om via televisieprogramma’s wat lesprogramma’s te volgen en hierdoor de 
leerachterstand enigszins te beperken, maar Ndegeya is een arm gebied en vrijwel niemand heeft 
een televisie. Dus voor de leerlingen in ons werkgebied bood dat geen oplossing.  
De leerlingen in de hoogste klassen van het primaire onderwijs en het voortgezet onderwijs zijn tot 
twee keer toe opgeroepen om naar school te komen om zich voor te bereiden op de examens, maar 
na betaling van het schoolgeld en de aanschaf van alle schoolbenodigdheden werden de kinderen na 
twee weken weer naar huis gestuurd. Restitutie van het schoolgeld of teruggave van alle 
benodigdheden was onbespreekbaar.  



Ons team heeft de examenleerlingen regelmatig lesmateriaal gegeven om thuis zelfstandig mee aan 
het werk te gaan.  Omdat samenkomsten verboden waren, konden er geen bijspijkerlessen 
georganiseerd worden. 
 
Joanne’s Farm 
Een van de speerpunten van de Stichting is het streven naar meer zelfvoorzienendheid  van de 
mensen in Ndegeya. Het team in Oeganda zoekt, samen met ons, naar mogelijkheden inkomsten te 
genereren waarmee ze activiteiten zelf kunnen financieren. In dat kader kwam ook het verzoek om 
een kleinschalige boerderij op te zetten op het stuk land dat we al eerder hadden aangekocht. 
In 2021 is Joanne’s Farm opgezet: er is een klein huisje voor het beheerdersechtpaar gebouwd, er 
zijn varkenstallen gebouwd en er is een varkensfokprogramma opgezet en het land is bewerkt. Dit 
jaar zijn er nog geen inkomsten, maar we verwachten volgend jaar al wel een kleine winst te kunnen 
maken. Dit project past goed binnen ons streven naar meer zelfvoorzienendheid. 
 
Gezondheidszorg  
Onze kliniek bleek in een grote behoefte voorzien. Veel patiënten die voor die tijd naar een 
ziekenhuis in Masaka gingen , bezochten nu onze kliniek In Ndegeya. Ze konden daar medische zorg 
dichtbij huis krijgen. In 2021 is in de kliniek ook een klein laboratorium opgezet waardoor eerder een 
juiste diagnose gesteld - en een adequate behandeling gestart kon worden.  
De grote inzet van onze medewerkers werd enorm gewaardeerd door de lokale bevolking.  
Maar ons medisch team voelde zich machteloos, omdat zij niet in staat bleken de ernstig zieke 
corona patiënten te kunnen helpen door gebrek aan de juiste apparatuur. Maar roeiend met de 
riemen die ze hadden, hebben ze toch veel mensenlevens kunnen redden. 
Het voedseltekort en de dreigende hongersnood vormde een grote zorg. De Stichting heeft ook in 
2021 veel voedselpakketten kunnen verstrekken aan mensen in de meest schrijnende situaties. 
 
Bezoek aan de projecten in Oeganda 
Helaas kon er als gevolg van de coronapandemie ook in 2021 geen afvaardiging van het bestuur op 
werkbezoek naar Oeganda. We hebben echter zeer frequent contact met onze mensen in Oeganda 
via Whatsapp en e-mail en zijn steeds goed geïnformeerd over de gang van zaken en de lopende 
projecten.  
 
Bestuur 
Als gevolg van de beperkende coronamaatregelen kon het bestuur dit jaar maar vier keer fysiek bij 
elkaar komen. Daarnaast is er zeer frequent telefonisch contact geweest. Tijdens die 
overlegmomenten bespraken we de voortgang van de lopende projecten, werkten we plannen uit en 
evalueerden we de lopende zaken.  
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.   
 
PR 
In 2021 zijn drie nieuwsbrieven verschenen met hierin 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. 
 
 
 



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 organisaties opzetten 
om fondsen te werven voor onze stichting. 

 

Jaarrekening 2021 
 

In 2021  ontvangen giften en netto opbrengst acties    € 49.745   

 
In 2021 uitgegeven in Oeganda *   € 51.926 
In 2021 gemaakte onkosten **         1.343 + 
         €  53.269-   

 
Negatief resultaat                   -   €   3524 
 
 

Rekening courant Spaarrekening  Totaal 

Saldi Rabo 01-01-2021  € 18.553  € 37.301   € 55.854 

Saldi Rabo 31-12-2021  € 15.025  € 37.305   € 52.330 

 

 

* Specificatie in 2021 uitgegeven in Oeganda 

 

Onderwijs 
 

- Schoolgeld, boardingkosten, schoolbenodigdheden 
- Examenkosten voor uitstromende leerlingen  
 

4.772 

Gezondheidszorg - Behandeling en medicijnen voor 75 deelnemers Health 
  Program  
- Aanschaf Medicijnen, materialen en instrumenten voor  
  de kliniek 
- Medische kosten en tandartskosten die buiten het Health 
  Program vallen  
- Opzetten van- en inventaris voor het laboratorium 
- Licenties en registratiekosten voor de kliniek 
 

4.102 

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

6.336 



Gehandicaptenzorg - Dagopvang voor kinderen met een beperking “Joanne’s 
  Children Corner”: aanschaf spelmateriaal, voeding, luiers,  
  muziekinstrumenten  
 - Reiskosten van huis naar JCC v.v. 
- ondersteuning van het “Smiling Hearts” programma voor  
  adolescenten met een beperking. 
 

1.270 

Diverse 
bouwprojecten 

- bouw huis Joanne’s Farm 
-renovatie huis Jennifer 
 

7.605 

Water- en 
sanitatieprojecten 

- Bouw 7 latrines  
- 1 waterpomp 
- 1 watertank 
 

12.380 

Joanne’s Farm - Bouw varkenshokken, aanschaf biggen, varkensvoer 
- Materialen en gereedschappen  
 

3.457 

Vergoeding 
medewerkers 

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

8.440 

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

67 

Lokale initiatieven  - Ondersteuning Henry’s Spare Parts Shop  
 

546 

Diverse kosten - Beddengoed, matrassen  
- kleding en schoenen Aklam 
- Communicatiekosten team JF Uganda (beltegoed, 
  aanschaf  2  telefoons, airtime, OTTax) 
- Bijdrage aan kosten begrafenis Yiga 
- reparatie brommer Apollo 
- documenten, transport en opslag dozen covid-tests 
 

2.951 

Totaal  51.926 

 

**  Specificatie gemaakte organisatiekosten 

- Bankkosten (bank Uganda € 475, Rabobank € 614)   1.089 
- Website: licentiekosten, onderhoud      133 
- Bureaukosten      121+ 
 
Totale onkosten             € 1.343 

 
 



Toelichting op de jaarrekening van 2021 
 
In 2021 hebben we € 3524 meer uitgegeven dan er in dat jaar aan giften is binnengekomen. 
Wij vonden het verantwoord om deze uitgaven te doen, omdat er voldoende financiële ruimte was. 
 
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 € 1.343 
Het grootste deel 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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