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Voorwoord 
 

 
 

Vol goede moed en positieve energie presenteer ik u het jaarverslag 2021 van Stichting Kabira. Een 

jaar waarbij de school wederom meer gesloten dan geopend was, waardoor vele processen opnieuw 

op pauze moesten. Gelukkig is 2022 hoopvol begonnen, de school is na twee jaren sluiting door 

corona volledig geopend en ontvangt leerlingen in alle groepen van het Nursery en Primary onderwijs. 

Hoewel de lange sluiting met name op onderwijskundig vlak veel nieuwe uitdagingen met zich 

meebrengt, hebben we als team en bestuur ontzettend veel zin in een nieuw jaar vol mooie 

ontwikkelingen.  

 

In dit verslag wil ik u nog een keer mee terug nemen naar 2021 om terug te kijken naar een bijzonder 

jaar. Daarnaast wil ik u inzicht geven in onze financiële gegevens en bovenal vertellen over onze 

plannen voor 2022.  

 

Vera Linn Harthoorn 

 

 

 

IN HET HART VAN ELKE MOEILIJKHEID LIGT  EEN KANS….  
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Statutaire naam:  Stichting Kabira 
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Overzicht 2021 
Een goed begin, is het halve werk 

 Hoewel de scholen in Oeganda begin 2021 nog steeds gesloten blijven in verband met de 

 Corona pandemie, lijken er plannen gemaakt te worden voor heropening van de scholen. Het 

 bestuur van Kabira, het team van Kabira en lokale leiders komen samen om praktische zaken, 

 zorgen, moeilijkheden, plannen en wensen te bespreken. Hoofdonderwerpen zijn onder 

 andere huisvesting voor de nieuw aan te stellen gekwalificeerde leerkrachten en de enorme 

 schade na de overstromingen en hevige wind. 

 

 

 

  

 Voorbereidingen voor heropening 
 Bijna een jaar na sluiting mag Kabira vanaf 1 maart weer 

 gedeeltelijk en onder strenge voorschriften open. Alle 

 voorgeschreven materialen, waaronder heel veel verschillende 

 soorten en maten zeep, een non contact thermometer en een 

 zeepdispenser zijn eind februari naar de school vervoerd. Om 

 te mogen openen was er in totaal 160 euro nodig, een bedrag 

 dat niet elke school in de omgeving direct kan betalen. 

 

 De kinderen mogen in shifts naar school. Eerst is het de beurt 

 aan Primary 6 (Nederlandse groep 8). Zij volgen onderwijs van 

 1 maart tot 1 juni. Bij de start van vorig schooljaar hadden we 

Januari 

Februari 
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 20 kinderen in Primary 6, maar omdat niet alle scholen in de omgeving direct zullen openen, 

 zijn ook andere kids uiteraard van harte welkom. Vanaf 12 april starten ook de lessen voor 

 Primary 4 en Primary 5 weer. Ten minste, dat was de bedoeling… 

 

Eindelijk weer kinderen in school! 

 Wat ontzettend fijn om weer 

 kinderen in school te hebben. In 

 maart start Primary 6, ons oudste 

 en kleinste groepje van 17 

 kinderen, dat hopelijk volgend jaar 

 als eerste groep van Kabira zal 

 slagen voor het basisschool-

 examen. Primary 6 is niet 

 compleet, niet alle kinderen 

 komen na de sluiting van een jaar

  terug op school. Ook in het gebied

 rondom Kabira trouwen meisjes al op jonge leeftijd of gaan als huishulp aan de slag…  

  

 Een nieuw lokaal 

 In april is de financiering voor 

 het zesde lokaal rond en 

 kunnen we starten met de 

 bouw.  

 

 Bovendien starten Primary 4 

 en 5 deze maand weer op 

 school. Een kleine 80 kinderen 

 volgen eindelijk weer 

 onderwijs! 

 

Gesloten, alweer…  

Terwijl in Nederland meer en meer corona maatregelen opgeheven worden, zit Oeganda weer 

op slot. Precies op de dag dat ook de jongste groepen van de basisschool eindelijk weer 

mochten beginnen, werd een nieuwe lockdown afgekondigd. Wat een pech!  
 

Op huisbezoek 

De school blijft dicht. Om de kinderen en hun families in de gaten te houden, gaat het team van 

Kabira regelmatig op huisbezoek. Bezoekjes die door ouders enorm gewaardeerd worden. Even 

je zorgen delen kan werken als opluchting. Hoewel het fijn is om de kinderen en hun families 

even te zien, zorgen deze bezoekjes vaak ook voor een knoop in onze maag. Wat een armoede. 

Na de overstromingen van vorig jaar doen inwoners hun best om een nieuw bestaan op te 

bouwen. Maar het water is nog niet overal gezakt, waardoor weel families nog niet terug 

Maart 

April 

Juni 

Juli 
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kunnen naar de plek waar ze eerder woonden. Oogsten zijn verwoest en ouders doen hun best 

om in ieder geval één maaltijd per dag te verzorgen. Door de geldende corona regels is het niet 

toegestaan om op school maaltijden te verzorgen en zo staan we machteloos. Ook wanneer je 

huis niet weggespoeld is, maakt de lange lockdown het genereren van inkomsten extra 

moeilijk. In juli en augustus maakte Stichting Kabira een aantal korte filmpjes van 

huisbezoeken. De clips zijn via onderstaande links te bekijken. 
 

Op bezoek in de manyatta naast de school, waar inwoners na de overstromingen een nieuw 

bestaan op proberen te bouwen. https://fb.watch/dZ5XY7Zm98/  
 

Op bezoek bij Rose. Rose woont samen met haar man en 8 kinderen in Munami. Er gaan 

inmiddels 5 van haar kinderen bij ons naar school. https://fb.watch/dZ63NeAR16/  
 

Op bezoek bij Babirye Hasifa. Ze woont samen met haar man en 6 kinderen in Kamabala. Ze 

verdient een beetje geld met het maken van houtskool en kan zo haar kinderen naar school 

laten gaan. https://fb.watch/dZ6aUW4qAv/ 
 

Op bezoek bij de familie van Topista, een alleenstaande moeder van 7 kinderen. Topista is 

boerin en voedt haar kinderen met het eten dat ze zelf verbouwd. Een van haar jongens is blind 

en wordt elke dag door de meester achterop de fiets meegenomen naar school. 

https://fb.watch/dZ6hx0vbsO/  

 

 Oegandese registratie van onze stichting 

Stichting Kabira is in Nederland 

 opgericht en heeft een gemixt bestuur 

 van Nederlandse en Oegandese 

 bestuursleden. Om onze activiteiten in 

 Oeganda uit te kunnen breiden, zijn 

 we een proces gestart om de stichting 

 ook in Oeganda officieel in te 

 schrijven. Dat gaat op Afrikaans 

 tempo, wordt vervolgd…  
 

De school blijft dicht 

Helaas blijven de scholen in Oeganda nog tot het eind van het jaar dicht i.v.m. Corona. Pas in 

 januari 2022 mogen we onze deuren weer openen.  We zijn er helemaal klaar voor. Er zijn 

 inmiddels zes lokalen af en ook de schade als gevolg van de overstromingen is aangepakt.  

 

Twee nieuwe fietsen 

Omdat onze leerkrachten niet op het schoolterrein wonen (zoals gebruikelijk is in Oeganda), 

 leggen ze dagelijks doorgaans vele kilometers af om op school te komen. Om de leerkrachten 

 tegemoet te komen, kunnen ze een fiets in bruikleen krijgen zolang ze werkzaam zijn op 

 school. In september zijn de eerste twee fietsen door Sam Mbangire aan het team   

overhandigd. 

Augustus 

September 

https://fb.watch/dZ5XY7Zm98/
https://fb.watch/dZ63NeAR16/
https://fb.watch/dZ6aUW4qAv/
https://fb.watch/dZ6hx0vbsO/
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We wish you… 

Ook dit jaar organiseert Stichting Kabira  

 een kaartenactie. Eind oktober start de  

 verkoop van een prachtige set kaarten       

 gemaakt door Rose van Rosefairytales. De       

 kaartenactie is een groot succes en        

 uiteindelijk wordt er ruim 1600 euro  

 verdiend aan de actie!  
 

Nieuwe inschrijvingen voor Kabira 

Nog een dikke maand en dan mag 

 de school eindelijk weer open! 

 Ons team kan niet wachten en is 

 deze week alvast begonnen met 

 de registratie van nieuwe 

 leerlingen. 

 

Het C-woord… 

In december stonden 

 verschillende acties voor Kabira 

 gepland. Kinderen van hier die zich inzetten voor kinderen van daar… Helaas moet ook 

 Nederland weer op slot en kunnen de meeste acties geen doorgang vinden. Op de 

 Bonifatiusschool in Dokkum worden de laatste kaarten en engeltjes van dit jaar verkocht, 

 voordat ook hier de scholen weer sluiten… 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 

November 

December 
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Jaarrekening 

Kabira Nursery and Primary School is wederom het grootste deel van het jaar dicht geweest ten 

gevolge van de corona pandemie. Bovendien had het gebied waarin de school staat nog lange tijd last 

van de zware overstromingen. Desondanks hebben we in 2021 wederom mooie donaties en andere 

inkomsten mogen ontvangen, waarmee er weer een aantal ontwikkelingen plaats konden vinden. De 

financiële gegevens worden in figuur 1 weergegeven. 

 

Omschrijving 
inkomsten 

Bedrag €  Omschrijving 
uitgaven 

Bedrag € 

 2019 2020 2021   2019 2020 2021 

Individuele 
donaties 

€ 2.252,54 € 2.860,55 €1.137,20  (Transactie)kosten 
rekening 
Rabobank 

€ 114,55 € 119,99 € 134,90 

Bijdrage Rotary 
club Het eiland 
Schiermonnikoog 

€ 1000,00    Betaling aan 
Kabira 

€23810,00 €10.280,00 €9.575,00 

Bijdrage 
Stichting Paulien 

€ 750,00 €1250,00   Inschrijving Kamer 
van Koophandel 

€ 50,00   

Prijzengeld 
Stimuleringsprijs 
Noord 
Nederland 

€ 6000,00    Kosten website € 79,90 € 129,85 € 139,85 

Bijdrage 
Stichting 
Onderwijs 
Steunfonds 

€14000,00    Kosten eigen 
acties 

 € 384,06 € 475,29 

Bijdrage Roteract 
Zwolle 

€ 300,00    Inschrijving 
stichting in 
Uganda 

  € 75,00 

Bijdrage 
noodhulp 
schooleten 

€ 270,00        

Bijdrage Rotary 
club Dokkum 

 €2000,00 €5.500,00      

Opbrengst eigen 
acties 

 €2109,95 €2.864,68      

Opbrengst 
georganiseerde 
acties 

 €1500,00 €520,00      

Periodieke 
donaties 

 €300,00 €300,00      
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Figuur 1 Financiële gegevens Stichting Kabira 2019 – 2021 

Een gedetailleerder overzicht van bovenstaande gegevens wordt in figuur 2 weergegeven. 

1 januari 2021 – 31 december 2021   Saldo op 1 januari 2021: 1190,95 euro 

       Saldo op 31 december 2021: 1815,70 euro 

Inkomsten 

Individuele donaties:     1.137,20 

Opbrengst eigen acties:     2.864,68 

 Opbrengst kaartenactie      1.621,68 

 Opbrengst engeltjes      223,00 

 Opbrengst schoolmaaltijden     1.020,00 

 

Opbrengst georganiseerde acties:   520,00 

 Opbrengst actie I. Vugts      260,00 

 Opbrengst actie Fam. Alers     100,00 

 Opbrengst Baptisten gemeente Muntendam   160,00 

Periodieke donaties     300,00 

Bijdrage Rotary club Dokkum    5.500,00 

Bijdrage Stichting Wereldwinkel Dongeradeel  500,00  

Bijdrage Stichting Ljocht op Fryslân   202,91 

Totaal inkomsten     11.024,79 

 

Uitgaven 

(Transactie)kosten rekening Rabobank   134,90 

Betaling kosten website     139,85 

Betaling kosten eigen kaartenactie   379,65 

Betaling kosten kaartenactie RC Het Eiland Schier’oog 95,64 

Betaling resterend zesde lokaal    6.500,00 

Betaling kosten start schoolmaaltijden   1.020,00 

Betaling kosten renovatie n.a.v. overstromingen  1.520,00 

Betaling schoolfietsen     170,00 

Betaling schoolborden     105,00 

Betaling kosten inschrijving Stichting in Uganda  75,00 

Betaling diversen (transport leerkrachttrainingen) 260,00 

Totaal uitgaven      10.400,04 

 

Bijdrage 
Nandora BV 

 €500,00       

Bijdrage G.W. 
Demes Beheer 

 €1000,00       

Bijdrage 
Stichting 
Wereldwinkel 
Dongeradeel 

  €500,00      

Bijdrage Ljocht 
op Fryslân 

  €202,91      

Totaal €24572,54 €11520,50 €11.024,79  Totaal €24054,45 €10.913,90 €10.400,04 
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1 januari 2020 – 31 december 2020   Saldo op 1 januari 2020: 584,35 euro 

       Saldo op 31 december 2020: 1190,95 euro 

Inkomsten 

Individuele donaties:     2860,55 

Opbrengst eigen acties:     2109,95 

 Opbrengst kaartenactie      1942,63 

 Opbrengst Engeltjes      129,32 

 Opbrengst Giclées      38,00 

 

Opbrengst georganiseerde acties:   1500,00 

 Opbrengst actie M. Dam     1170,00 

 Opbrengst actie Pelle en Hugo     70,00 

 Opbrengst actie I. Vugts      260,00 

Periodieke donaties     300,00 

Donatie Nandora BV     500,00 

Donatie G.W. Demes Beheer    1000,00 

Donatie Stichting Paulien    1250,00 

Bijdrage Rotary club Dokkum    2000,00  

Totaal inkomsten     11.520,50 

Uitgaven 

(Transactie)kosten rekening Rabobank   119,99 

Betaling vijfde lokaal     7155,00 

Betaling benodigdheden start schooljaar 2021  160,00 

Betaling start zesde lokaal    1715,00 

Betaling meubilair     1250,00 

Betaling kosten website     129,85 

Betaling kosten kaartenactie    384,06 

Totaal uitgaven      10.913,90 
 

 

1 januari 2019 – 31 december 2019  Saldo op 1 januari 2019: 66,26 euro 

       Saldo op 31 december 2019: 584,35 euro 

Inkomsten 

Individuele donaties:     2.252,54 

Individuele bijdrages noodhulp schooleten  270 

Bijdrage Stichting Paulien:    750 

Prijzengeld Stimuleringsprijs Noord Nederland:  6.000 

Bijdrage Rotary club Het eiland Schiermonnikoog 1.000  

Bijdrage Stichting Onderwijs Steunfonds   14.000 

Bijdrage Roteract Zwolle    300 

Totaal inkomsten     24.572,54 

Uitgaven 

(Transactie)kosten rekening Rabobank   114,55  

Inschrijving Kamer van Koophandel:   50,00 

Kosten website:      79,90 
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Betaling meubilair Nursery School:   750,00 

Betaling tweede lokaal:     6.170,00 

Betaling Meubilair Primary School:   1.000,00    

Betaling extra kosten bouw van de lokalen:   980,00  

Betaling derde en vierde lokaal:    14.000,00 

Betaling noodhulp schooleten:    270,00 

Betaling Wateropvanginstallatie:   347,00 

Betaling extra kosten derde en vierde lokaal:  293,00 

Totaal uitgaven      24.054,45 

     Figuur 2 Gedetailleerd overzicht financiële gegevens 
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Ambities 2021 

 
Na opnieuw een bijzonder jaar in vele opzichten, jagen we mooie oude en nieuwe doelen voor zowel 

onze stichting als voor onze projecten na en in 2022 hopen we weer mooie stappen te zetten. Deze 

doelen wil ik hieronder graag met jullie delen. 
 

In 2022 hopen we de registratie van onze stichting in Oeganda rond te krijgen. Dit proces is in 2021 

gestart en hopen we in 2022 af te kunnen ronden. Deze registratie biedt nieuwe mogelijkheden op het 

gebied van samenwerking en leerkrachttrainingen.   
 

Daarnaast hebben we in 2022 vooral mooie doelen voor onze projecten. Te beginnen bij het 

verwelkomen van minimaal twee nieuwe leerkrachten voor de school. De bouw van lokaal 5 en 6 is 

afgerond, maar doordat de school opnieuw gesloten moest worden in verband met corona, zijn deze 

leerkrachten nog niet aangesteld. Na aanstelling zal de onderwijskwaliteit op school wederom 

verbeteren en kunnen we nog meer leerlingen een plekje bieden. 
 

De peuters, kleuters en basisschoolleerlingen delen op dit moment zes klaslokalen en bij slecht weer 

ook het kantoor. Dit terwijl het aantal jaargroepen elk jaar met één zal stijgen, zodat uiteindelijk in 

2022 Primary 7 bereikt wordt en Kabira onderwijs voor alle basisschoolklassen biedt. Dit betekent dat 

er in totaal in ieder geval tien lokalen nodig zijn voor de school. In 2022 hopen we meer lokalen te 

kunnen bouwen om zo ook meer gekwalificeerde leerkrachten op school te krijgen. Het is altijd lastig 

om te voorspellen hoeveel lokalen er in een bepaalde periode gebouwd kunnen worden, omdat we 

volledig afhankelijk zijn van subsidies, donaties en schenkingen. We streven echter naar minimaal drie 

nieuwe lokalen en daarmee opnieuw drie gekwalificeerde leerkrachten.  
 

Daarnaast zullen we de reeds gebouwde lokalen afwerken door middel van het plaatsen van 

ophangsystemen in alle klaslokalen, zodat leerlingenwerk en leermiddelen opgehangen kunnen 

worden in de klas. 
 

Ook willen we de eerste twee blokken graag voorzien van een bliksemafleider. In 2021 is het ons niet 

gelukt om hier financiering voor te krijgen. Deze blokken zouden we in 2022 graag van een 

bliksemafleider voorzien. 
 

Bovendien houden we het leerlingenaantal goed in de gaten. Op dit moment hebben we voldoende 

meubilair, maar mocht het leerlingenaantal zoveel stijgen dat er wederom onvoldoende meubilair is, 

dan zullen we opnieuw meubilair moeten aanschaffen.  
 

Omdat de leerkrachten die nu op de school werken, niet op het terrein van de school wonen, zijn ze 

dagelijks veel reistijd kwijt. Leerkrachten komen op dit moment lopend naar school. Ze leggen 

dagelijks te voet een afstand af van ongeveer 8 km. In 2021 hebben we al 2 schoolfietsen aan kunnen 

schaffen. In 2022 willen we kijken of het nodig is om meer ‘schoolfietsen’ aan te schaffen.  
 

IEDER KIND HEEFT HET RECHT OP GOED ONDERWIJS, DAT HEN DE MOGELIJKHEID 

GEEFT OM DROMEN OVER EEN MOOIE, BETERE TOEKOMST NA TE JAGEN.  
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Tenslotte willen we in 2022 om tafel met de lokale leiders voor overleg over de sanitaire 

voorzieningen op school. De school heeft één latrinegebouw met daarin 3 latrines. Inmiddels wordt dit 

gebouw niet enkel door leerlingen en het schoolpersoneel gebruikt, maar ook nabijgelegen 

dorpsbewoners gebruiken deze voorzieningen. De latrine zit bijna vol en moet geleegd worden. 

Tevens zijn slechts drie latrines nauwelijks genoeg wanneer je bedenkt dat deze dagelijks door 

honderden mensen gebruikt worden. In overleg met de gemeenschap willen we onderzoeken op 

welke manier we samen kunnen werken om het bestaande latrine gebouw te legen en mogelijk een 

tweede gebouw te plaatsen.  

 

Ervaring leert ons dat je een strakke, mooie planning kunt maken, maar dat dingen in Oeganda altijd 

anders lopen dan gepland. Hier probeert de stichting in mee te bewegen. Uiteraard houden we hierbij 

altijd onze missie en doelen voor ogen. Want wij geloven in de kracht van onderwijs. Daarom streven 

wij naar een duurzame ontwikkeling van passend en kwalitatief goed onderwijs voor iedereen, 

waardoor ook kansarme kinderen zoals de kinderen van Kabira opgeleid kunnen worden tot bekwame 

en zelfredzame burgers. Zodat alle kinderen durven dromen over de toekomst en hun dromen waar 

kunnen maken. 
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Begroting 2021 
Omdat Stichting Kabira volledig afhankelijk is van donaties van zowel individuen als organisaties, 

bedrijven en andere stichtingen, is het niet mogelijk om precies aan te geven wanneer de financiering 

van een nieuw lokaal, eventueel nieuw meubilair of andere projecten rond is en er gestart kan worden 

met bijvoorbeeld de bouw. Zodra er voldoende geld is voor een nieuw gepland project, wordt het geld 

opgestuurd en kan er direct begonnen worden met de uitvoering. 

 

Begroting klaslokaal 

Om elke klas een lokaal te geven, moeten er in totaal 10 lokalen gebouwd worden. De bouw van een 

lokaal kost ongeveer 8125 euro. De exacte prijs is afhankelijk van de wisselkoers en de wisselende 

transactiekosten. De bouw van een lokaal wordt al volgt begroot: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figuur 3. Begroting van een klaslokaal voor basisschool Kabira 
 

Bovenstaande prijzen zijn op basis van een gemiddelde wisselkoers van 3900 UGX is gelijk aan €1,00. 

Wilt u een gedetailleerdere begroting waarin alle uitgaven exact omschreven worden, neem dan 

gerust contact op. 

 

Begroting sanitaire voorzieningen 

Het kost ongeveer 900 euro om de reeds bestaande latrine te legen. Verder wordt onderscheid 

gemaakt tussen een groot latrinegebouw, een latrinegebouw voor jongens en een latrine gebouw voor 

meisjes. Om eerst zoveel mogelijk latrines toe te kunnen voegen, gaat onze voorkeur uit naar een 

groot latrinegebouw. Dit gebouw heeft vier latrines en een urinoir. Op den duur zullen ook de latrine 

gebouwen voor jongens en meisjes toegevoegd moeten worden. Een latrinegebouw voor jongens 

heeft twee latrines en een urinoir. Een latrinegebouw voor meisjes heeft twee latrines en een 

wasruimte. De bouw van de verschillende soorten latrines varieert tussen de 4236 en de 6882 euro. 

De exacte prijs is afhankelijk van de wisselkoers en de wisselende transactiekosten. De bouw van de 

verschillende latrines wordt al volgt begroot: 

Omschrijving 

uitgaven 

Bedrag UGX 

Ugandese 

Shilling 

Bedrag €  Omschrijving 

inkomsten 

Bedrag € 

Fundering 10.063.623 €2.580,42  Donaties/Subsidies €8.124,89 

Optrekken muren 5.951.784 €1.526,10    

Dakbedekking 4.029.220 €1.033,13    

Deuren en ramen 2.850.000 € 730,77    

Afwerking 

binnenkant 

3.724.260 € 954,94    

Afwerking 

buitenkant 

3.425.490 € 878,33    

Veranda 1.642.692 € 421,20    

Totaal 31.687.069 €8.124,89  Totaal €8.124,89 
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    Figuur 4. Begroting van een groot latrinegebouw voor basisschool Kabira 
 

Begroting bliksemafleiders 

Om elk tot nu toe gebouwd lokalenblok te voorzien van een bliksemafleider, zijn er voor het eerste en 

tweede blok nog bliksemafleiders nodig. Voor het derde, vierde en vijfde blok zal de bliksemafleider 

mee begroot worden (valt onder de kosten voor de afwerking van de buitenkant, zie figuur 3). De 

installatie van een bliksemafleider worden als volgt begroot: 

 
 

 

 

 

 

 
    Figuur 5. Begroting van een bliksemafleider per lokalenblok 

 

Bovenstaande prijzen zijn op basis van een gemiddelde wisselkoers van 3900 UGX is gelijk aan €1,00. 

Om alle reeds gebouwde blokken te voorzien van een bliksemafleider, is er een bedrag van €942,30 

euro nodig. Wilt u een gedetailleerdere begroting waarin alle uitgaven exact omschreven worden, 

neem dan gerust contact op. 
 

Afwerking lokalen 

Alle lokalen zijn voorzien van schoolborden en meubilair. Er is echter nog 1 ding dat ontbreekt: een 

ophangsysteem om werk van kinderen en leermiddelen als posters op te kunnen hangen. Vaak wordt 

dit in Oeganda gewoon op de muur geplakt met behanglijm, waardoor het niet/nauwelijks vervangen 

kan worden en ook nooit hergebruikt kan worden. Om deze reden willen we graag kabels langs de 

muren van het lokaal hangen om werk met behulp van knijpers o.i.d. op te kunnen hangen. Voor deze 

afwerking wordt 30 euro per lokaal gereserveerd. Dit is in 2021 nog niet gelukt en schuift om deze 

reden door naar 2022. 
 

Omschrijving 

uitgaven 

Bedrag UGX 
Ugandese Shilling 

Bedrag €  Omschrijving 

inkomsten 

Bedrag € 

Bouw klaar maken 

terrein 

650.000 €166,67  Donaties/Bijdragen €6.881,26 

Fundering 13.111.218 €3.361,85    

Optrekken muren 3.250.000 €833,33    

Dakbedekking 1.519.250 €389,55    

Deuren 1.800.000 € 461,54    

Afwerking 

binnenkant 

3.353.000 € 859,74    

Afwerking 

buitenkant 

2.053.450 € 526,53    

Overige kosten 1.100.000 € 282,05    

Totaal 26.836.918 €6.881,26  Totaal €6.881,26 

Omschrijving 

uitgaven 

Bedrag UGX 
Oegandese Shilling 

Bedrag 

€ 

 Omschrijving 

inkomsten 

Bedrag € 

Installatie en 
materialen voor één 
bliksemafleider 

1.225.000 UGX €314,10  Donaties/Bijdragen €314,10 

Totaal 1.225.000 UGX €314.10  Totaal €314,10 
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Begroting schoolfiets 

Om de reistijd van onze leerkrachten van en naar hun werk te verkorten, willen we onderzoeken of er 

mogelijkheden zijn om voor de leerkrachten die ver van de school af wonen een schoolfiets aan te 

schaffen. Deze fiets zal eigendom van de school zijn, maar door de leerkrachten in bruikleen worden 

genomen zolang ze op de school werken. Op dit moment zijn er twee schoolfietsen aangeschaft, maar 

mogelijk zijn er meer fietsen nodig wanneer er nieuw personeel aangesteld wordt. Het aanschaffen 

van een schoolfiets wordt als volgt begroot: 

 

 
 

 

 

 

 

        Figuur 6. Begroting schoolfiets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving 

uitgaven 

Bedrag UGX 
Oegandese Shilling 

Bedrag 

€ 

 Omschrijving 

inkomsten 

Bedrag € 

Schoolfiets 450.000 UGX €115,38  Donaties/Bijdragen €128,20 

Transport 50.000 UGX €12,82    

Totaal 500.000 UGX €128,20  Totaal €128,20 
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Stichting Kabira ondersteunt in  

samenwerking met de lokale gemeenschap 

kansarme jongeren, met name door de  

duurzame ontwikkeling van passend en  

kwalitatief goed onderwijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


