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Voorwoord 

 
Met trots presenteer ik u het jaarverslag 2019 van Stichting Kabira. Een jaar met vele hoogtepunten, 

voor zowel de stichting als voor onze projecten. Hoogtepunten die we zonder uw hulp nooit hadden 

kunnen bereiken. Ik wil u daarom namens het bestuur van de stichting, de lokale overheid van 

Nakasongola, de inwoners van Munami en Kabira en ook vooral namens het schoolteam en de 

kinderen van Nursery and Primary School Kabira ontzettend bedanken voor uw steun op welke manier 

dan ook. 

 

In dit verslag neem ik u graag mee op reis naar Oeganda, naar het district Nakasongola om precies te 

zijn. Ik zal u rondleiden door onze prachtige school, u kennis laten maken met het fantastische 

schoolteam en u een kijkje geven in het leven van onze leerlingen. Levens die lang niet altijd over 

rozen gaan, maar wel een boodschap van hoop en moed uitspreken.  

 

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

voor 2020.  

 

Vera Linn Harthoorn 

 

 

 

MWEBALE NYO! ALAKARA NOWOI! APWOYO MATEK! ONTZETTEND 

BEDANKT! 
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Overzicht 2019 
Een goed begin… 

Een goed begin is het halve werk, dat hebben wij in 2019 mogen ervaren. In de eerste 

maanden van het jaar werd namelijk het kantoor van de school gebouwd. Een multifunctioneel 

kantoor kunnen we wel stellen, omdat de twee aanwezige ruimtes in het kantoor met slecht 

weer gebruikt worden als lokalen. Een mooie stap vooruit, want hoewel de school officieel nog 

maar één lokaal heeft, zorgt het kantoor voor een professionelere uitstraling.  

 

Oprichting van de stichting 

In maart 2019 kreeg ook onze stichting een professioneler karakter. Op 28 maart 2019 hebben 

wij namelijk onze stichting officieel opgericht en in laten schrijven bij de Kamer van 

Koophandel. Met dank aan Marianne van Hall, die de oprichting gefinancierd heeft. Want 

werken als stichting brengt veel kansen met zich mee, 

kansen die wij met beide handen aangegrepen hebben. 

 

Nieuw meubilair 

Onze eerste kans kregen we niet veel later. Na het doen van 

een subsidieaanvraag, werd er in april 2019 een schenking 

van 750 euro toegekend door Stichting Paulien, voor het 

aanschaffen van meubilair. Fantastisch nieuws voor de 

stichting, maar vooral ook voor alle kinderen die nu niet 

alleen voor het eerst in een echt lokaal les kregen, maar ook 

nog eens op echte stoelen en aan een echte tafel zouden 

zitten. In overleg met het schoolteam werd besloten om 

meubilair voor de peuters en kleuters aan te schaffen. 

Januari 

Februari 

Maart 

April 
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Camilo ging op pad en maakte een deal met 

de lokale meubelmaker. 48 stoelen en 8 

tafels waren in de maak en zouden begin juli 

op school geleverd worden. Maar het eerste 

officiële succes als stichting was nog niet 

gevierd of de volgende kans deed zich aan.  

 

Rotary Stimuleringsprijs 

In mei mochten we namelijk namens Rotary 

club Het eiland Schiermonnikoog meedingen naar de Rotary Stimuleringsprijs. De 

stimuleringsprijs richt zich op projecten die actie stimuleren in relatie tot jongeren in de leeftijd 

van 0 tot 27 jaar. Door de voor een prijs voorgedragen initiatieven dienen die jongeren in staat 

te worden gesteld om kennis en ervaring op te doen. Of het moet hen helpen hun weg te 

vinden in de samenleving. Het behoort hun een ruggensteun te geven in hun persoonlijke 

ontwikkeling of beroepskeuze. Een prijs die perfect past bij onze projecten op basisschool 

Kabira. We schreven ons in, dienden een plan in en mochten uiteindelijk pitchen voor de winst: 

een bedrag van 6000 euro! Dankzij alle enthousiaste aanwezigen die op ons stemden, hebben 

wij die 6000 euro aan het eind van de avond mee naar huis genomen. Wauw, wat een boost 

voor de projecten. Dit betekent niet alleen financiering voor het tweede lokaal, maar het was 

ook een prachtige avond om verhalen te delen, inspiratie op te doen en nieuwe contacten te 

maken. Contacten die ons de rest van het jaar ontzettend veel geholpen hebben. 

 

Schoolbanken en klassen kasten  

Een van die contacten was Rotary club 

Schiermonnikoog. Nadat we de 

Stimuleringsprijs gewonnen hadden, 

besloten zij wederom een bijdrage te 

leveren aan onze projecten. Deze keer 

hebben ze het meubilair voor het 

tweede lokaal gesponsord. Na overleg 

met het schoolteam werd de lokale 

meubelmaker opnieuw bezocht. Deze 

keer werd er een deal gemaakt voor de 

oudere kinderen. 40 vier-persoons 

schoolbanken voor de 

basisschoolgroepen en twee kasten voor 

in de nieuwe lokalen, die in augustus 

geleverd zouden worden. Fantastisch 

nieuws, vlak voordat ik het vliegtuig 

instapte, op weg naar Oeganda.  
 

Mei 

Juni 
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Uitbreiding van het schoolteam 

Eindelijk terug in Oeganda, waar ook de maand juli fantastisch begon. Hoewel steeds meer 

teamleden van basisschool Kabira een opleiding volgen of bevoegd zijn, valt het niet mee om 

een startende school te verbeteren en draaiende te houden. In juli is het team uitgebreid met 

een zeer goede onderwijsprofessional. Oud leerkrachttrainer Ambrose Nyonga zal de directie 

en het team ondersteunen en helpen ontwikkelen. Ik heb meerdere malen met Ambrose 

samengewerkt, een zeer ervaren en kundige man, dus super nieuws voor Kabira! En daar bleef 

het niet bij… 

 

 Twee nieuwe lokalen 

Ergens ver, ver weg van de bewoonde wereld, met net één streepje bereik op mijn telefoon, 

kreeg ik te gek nieuws tijdens het ontbijt. TWEE NIEUWE LOKALEN VOOR KABIRA! In juni was 

onze stichting benaderd door Anne-Marie Worm-de Moel. Ze raadde Stichting Onderwijs 

Steunfonds aan. Na het indienen van een subsidieaanvraag, ontvingen wij op deze ochtend het 

bericht dat Stichting Onderwijs Steunfonds ons maar liefst 14.000 euro zouden schenken! 

 

 Zoeken naar oplossingen 

Hoewel de successen ook in Oeganda enorm gevierd werden, kreeg de school deze maand te 

 maken  met steeds meer uitdagingen. Uitdagingen die het (over)leven en leren voor alle 

 leerlingen en hun families ontzettend lastig maakten. 
 

Veel families verdienen geld door te vissen in het nabij gelegen Lake Kyoga. De overheid heeft 

de visserij in juni gestopt, als gevolg van overbevissing. Er is een stop van ten minste drie 

maanden opgelegd. Een ramp 

voor veel huishoudens, die grote 

moeite hebben om hun gezinnen 

te voeden. Veel kinderen komen 

met een lege maag naar school 

en hebben met mazzel een 

maaltijd per dag. Anderen wagen 

zich niet aan de tocht naar school 

en sparen krachten door thuis te 

blijven.  
 

Ook op school werd er niet gekookt. De oogst uit de schooltuin was mislukt door de enorme 

droogte en de vele insecten die zich tegoed hebben gedaan aan de rest van de oogst. Wanneer 

al deze factoren tegen zitten kun je alleen maar zoeken naar oplossingen. 
 

Na een oproep op facebook waren er al snel honderden kilo’s meel onderweg naar Kabira, 

zodat de kinderen en hun leerkrachten de komende maanden ten minste een beker pap krijgen 

onder schooltijd. Bovendien is de schooltuin opnieuw klaargemaakt, zodat er opnieuw gezaaid 

kan worden, deze keer met spray tegen insecten.   

Er was in korte tijd een noodplan opgezet, terwijl we ons ondertussen ook met andere plannen 

bezig hielden… 

17 juli 

Juli 

13 juli 
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 In gesprek met de CAO  

Plannen voor een bezoek aan de Chief 

Administrative Officer (CAO) van Nakasongola. 

Kabira is een non-formal school. Nu het 

leerlingenaantal stijgt, de onderwijskwaliteit 

verbetert en er steeds meer lokalen komen, 

gaan we in gesprek over de toekomst van de 

school met de CAO. Ook de lokale overheid ziet 

meer en meer het belang van de school in. Om de school heen en met name verspreid over 

twee dorpen, groeit een enorme populatie kinderen op. Het grootste gedeelte van de kinderen 

leeft onder schrijnende omstandigheden, maar wil ontzettend graag leren. De CAO heeft na 

ons gesprek besloten om een proces in gang te zetten, dat de school officieel erkend zal 

maken. Kabira raakt de naam Non-Formal School dan kwijt en zal verder gaan als Kabira 

Nursery and Primary school.  

 

 Terug naar school 

 Door gebrek aan voedsel en geld hielden veel ouders hun 

 kinderen thuis. Zorgelijk, daarom ging ik samen met de juffen

 op pad om leerlingen thuis op te zoeken. Bij het horen van 

 het goede nieuws dat er weer gekookt zou worden op 

 school, ook al was het minimaal, was er applaus en waren er 

 een heleboel stralende gezichten. Vanaf dat moment hadden 

 we er bovendien een hele groep jonge bodyguards bij die 

 ons begeleidden naar de huizen van hun klasgenoten, 

 kinderen niet konden wachten om de volgende ochtend 

 weer met een doel op te staan: naar school gaan.  
 

Samen werken aan een betere onderwijskwaliteit 

Behalve het oplossen van primaire 

problemen, zijn we in juli druk 

bezig met het verbeteren van de 

effectiviteit en daarmee de 

kwaliteit van het onderwijs. Na 

vele gesprekken en 

voorbereidingen startten Ambrose 

en ik op 23 juli een training over 

het volgen van de (individuele) 

ontwikkeling van de kinderen en 

hoe je daar als leerkracht op inspeelt. Wat doe je wanneer kinderen op een bepaald vakgebied 

uitvallen? En wat doe je met de kinderen die de stof al lang begrepen hebben? Welke 

werkvormen gebruik je zodat alle leerlingen actief zijn in de les? Gaaf om te zien dat niet alleen 

de kinderen van Kabira ontzettend leergierig zijn, ook hun leerkrachten zijn erg toegewijd.  

22 juli 

23 juli 

22 juli 
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 I can’t, but we can 

 Behalve toegewijd zijn de leerkrachten ook ontzettend trouw en geduldig. En dat valt niet altijd 

 mee wanneer de omstandigheden alles behalve meezitten. Dan moet iedereen zijn steentje 

 bijdragen om tot successen te komen. Regelmatig zijn er ouderbijeenkomsten, waarin 

 uiteenlopende onderwerpen besproken worden. Ook in onzekere tijdens, gaan we samen 

 zitten om zorgen te delen en samen tot oplossingen te komen.  

 Omdat nog lang niet alle leerkrachten betaald worden door de overheid, moeten ouders per 

 schoolperiode een kleine bijdrage doen om het salaris van de leerkrachten te betalen. Een 

 bijdrage die normaal gesproken geen problemen oplevert, maar die sinds de overheid het 

 vissen en het maken van houtskool verboden heeft, onbetaalbaar is.  
 

Veel leerkrachten hebben daarom al een poos geen salaris ontvangen en hebben net als 

andere families grote moeite hun kinderen te voeden. Ze denken er echter niet over om het 

werk op school neer te leggen. ‘Wat moeten de kinderen dan de hele dag? Thuis zitten en 

ronddwalen in de dorpen? Laat ze naar school komen!’ 

‘Wat moeten de kinderen dan de hele dag? Thuis 

zitten en ronddwalen in de dorpen? Laat ze naar 

school komen!’ 

De meeste ouders geven aan geen problemen te hebben met het betalen van schoolgeld zodra 

ze weer mogen vissen. Tot die tijd zijn er ouders die aannemer Allan helpen met de bouw van 

de twee nieuwe lokalen, om zo het schoolgeld te betalen. 
 

Over het naar school gaan van kinderen met zieke ouders of verloren ouders is het team heel 

duidelijk: ‘Ouders, stuur uw kinderen naar school en draag bij wat u kunt missen, dan komen 

we er wel uit.’ 

25 juli 
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Meerdere malen heb ik tijdens ouderbezoeken al gehoord dat ouders hun kinderen naar Kabira 

sturen, hoewel er een andere school is die dichterbij ligt. De reden? Om het geweldige team 

dat er werkt! Dan kan ik alleen maar enorm trots zijn… 

 

Koffer voor koffer 

Er wordt ontzettend hard 

 gewerkt op Kabira. De 

 kinderen maken eindtoetsen, 

 zodat ze vanaf volgende 

 week van drie weken 

 vakantie kunnen genieten. 

 Op 13 augustus vierden we 

 een klein feestje na de 

 toetsen. 
 

 Koffer voor koffer komen er spullen uit Nederland aan en het overgrote deel van alle 

 gedoneerde kleding, schoenen en tassen gaat naar Kabira. Omdat er nog onvoldoende 

 aangekomen is voor alle kinderen op school, hebben we de kinderen die van ontzettend ver 

 komen en de kinderen van de meest arme families geselecteerd. Na de lessen konden wij 

 vandaag ruim 100 kinderen blij maken! 
 

 Een hele happening en best gek wanneer je als basisschool kind voor het eerst in je leven 

 schoenen en een sweater aantrekt. Wat hebben we genoten van alle trotse en stralende 

 gezichten! En dat alles terwijl de mannen van de bouw druk bezig zijn om het tweede lokaal af 

 te werken.  
 

Les in een lokaal 

Hoewel er al een poos gebruik werd gemaakt van het eerste lokaal en het kantoor, is op 15 

 augustus ook dit tweede lokaal in gebruik genomen. Kippenvel! Op prachtige stoelen aan 

 gekleurde tafels of in nieuwe schoolbanken volgden de kinderen vandaag de les. Ook de 

 leerkrachten stralen. En ik heb mazzel, ik observeer prachtige lessen.  

25 juli 

15 augustus 
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Altijd schoon drinkwater 

Terug naar Nederland 

 gaan is altijd even zuur. 

 Maar lang tijd om te 

 treuren had ik niet. In 

 september mochten we 

 opnieuw ons verhaal 

 vertellen en mooie 

 donaties in ontvangst 

 nemen. Een deel van dit 

 geld is gebruikt om een 

 2500 liter watertank te 

 installeren. Er worden 

 dakgoten en regen-

 pijpen geplaatst om 

 regenwater op te vangen. Met behulp van keramische waterfilters, gedoneerd door Save the 

 Children, hebben de kinderen voortaan de hele dag door toegang tot schoon drinkwater. 

 Daarnaast kan de school het water dat na elke regenbui opgevangen wordt in de tank 

 gebruiken voor het bereiden van schoolmaaltijden, de schoonmaak en de bouw van nieuwe 

 lokalen.  
 

Steeds meer kinderen naar school 

De laatste term van het 

 schooljaar is inmiddels al 

 een aantal weken 

 begonnen en gelukkig 

 komen er weer steeds 

 meer kinderen terug naar 

 school. Leerkrachten geven 

 dagelijks al iets meer dan 

 200 kinderen les. Maar wij 

 beseffen ons ook dat er 

 nog veel meer kinderen 

 elke dag thuis zitten, vaak 

 zonder doel en zonder 

 droom. Daarom zijn we zo snel mogelijk begonnen met het inzamelen van geld voor het vijfde 

 lokaal. Want wat zou het gaaf zijn om in de toekomst onder schooltijd geen kinderen meer in 

 de dorpen zien ronddwalen. Kinderen die we terug zien op Kabira. Kinderen die dagelijks met 

 een doel opstaan: naar school gaan!  
 

 

 

September 

Oktober 
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 Op zoek naar nieuwe leerkrachten 

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om de twee lokalen, gesponsord door Stichting 

Onderwijs Steunfonds, af te krijgen. Aannemer Allan en zijn team hebben fantastisch werk 

verricht en leveren de lokalen in december pico bello af. Op een klein detail na: de muren in de 

lokalen moeten nog ‘afgeschilderd’ worden. De wisselkoers zat ons de afgelopen maanden niet 

mee, waardoor de lokalen van binnen alleen in de grondverf gezet zijn. De rest komt in het 

nieuwe jaar. Er zijn in ieder geval twee mooie lokalen opgeleverd, dus de onderwijsinspecteur 

kan op zoek naar twee nieuwe leerkrachten. Dat komt na de vakantie. De kinderen, het 

schoolteam, de bouwvakkers en alle andere mensen die de school op wat voor manier 

ondersteunen in Oeganda nemen eerst een welverdiende kerstvakantie. Wij hier ook. Nou ja, 

bijna dan… 

In actie voor Kabira 

Voor het laatst dit jaar komen we namelijk in actie voor Kabira. Samen met een aantal 

enthousiaste vrijwilligers, die zelfgemaakte producten verkopen voor Kabira zijn we te vinden 

op de kerstmarkt op Schiermonnikoog. Een gezellige middag met een mooie opbrengst. We 

sluiten het jaar af met een mooie bijdrage voor het vijfde lokaal en gaan met een kleine 500 

euro naar huis.  

 

 

November 

December 
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Jaarrekening 
Omdat Stichting Kabira opgericht is op 28 maart 2019, is er nog geen officiële jaarrekening. Er zijn echter wel 

financiële gegevens van de projecten beschikbaar. Deze gegevens worden in figuur 1 weergegeven. 

            Figuur 1 

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

1 oktober 2017 – 31 december 2017  Saldo op 1 oktober 2017: 00,00 euro 

       Saldo op 31 december 2019: 2263,83 
Inkomsten 

Individuele donaties:      2266,43 

Uitgaven 

(Transactie)kosten rekening Rabobank  2,60 

 

1 januari 2018 – 31 december 2018  Saldo op 1 januari 2018: 2263,83 

       Saldo op 31 december 2018: 66,26 
Inkomsten 

Individuele donaties:     7690,83 

Omschrijving 
inkomsten 

Bedrag in €  Omschrijving 
uitgaven 

Bedrag in € 

 2017 2018 2019   2017 2018 2019 

Individuele 
donaties 

€2266,43 €7690,83 € 2252,54  (Transactie) 
kosten 
rekening 
Rabobank 

€ 2,60 € 38,40 € 114,55 

Bijdrage Rotary 
club Het eiland 
Schiermonnikoog 

 €1000,00 € 1000,00  Betaling aan 
Kabira 

 €11850,00 €23810,00 

Bijdrage Herman 
Denkers 
Transport 

 €1000,00   Inschrijving 
Kamer van 
Koophandel 

  € 50,00 

Bijdrage 
Stichting Paulien 

  € 750,00  Kosten website   € 79,90 

Prijzengeld 
Stimuleringsprijs 
Noord Nederland 

  € 6000,00      

Bijdrage 
Stichting 
Onderwijs 
Steunfonds 

  €14000,00      

Bijdrage Roteract 
Zwolle 

  € 300,00      

Bijdrage 
noodhulp 
schooleten 

  € 270,00      

Totaal €2266,43 €9690,83 €24572,54  Totaal €2,60 €11888,40 €24054,45 
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Bijdrage Rotary club Het eiland Schiermonnikoog: 1000,00 

Bijdrage Herman Denkers Transport:   1000,00 

Uitgaven 

(Transactie)kosten rekening Rabobank:  38,40 

Betaling eerste lokaal:    6250,00 

Betaling afronden eerste lokaal en start kantoor: 800,00 

Betaling afronden fundering kantoor:  1100,00 

Betaling afronding kantoor en aanleggen  

fundering tweede lokaal:    3700,00 

 

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:     2252,54 

Individuele bijdrages noodhulp schooleten  270 

Bijdrage Stichting Paulien:    750 

Prijzengeld Stimuleringsprijs Noord Nederland: 6000 

Bijdrage Rotary club Het eiland Schiermonnikoog 1000  

Bijdrage Stichting Onderwijs Steunfonds  14000 

Bijdrage Roteract Zwolle    300 

Uitgaven 

(Transactie)kosten rekening Rabobank  114,55  

Inschrijving Kamer van Koophandel:   50,00 

Kosten website:     79,90 

Betaling meubilair Nursery School:   750,00 

Betaling tweede lokaal:    6170,00 

Betaling Meubilair Primary School:   1000,00    

Betaling extra kosten bouw van de lokalen:   980,00  

Betaling derde en vierde lokaal:   14000,00 

Betaling noodhulp schooleten:   270,00 

Betaling Wateropvanginstallatie:   347,00 

Betaling extra kosten derde en vierde lokaal: 293,00 

            Figuur 2 
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Ambities 2020 

 
Na een fantastisch 2019 hebben we ambitieuze plannen voor 2020. We jagen mooie doelen voor 

zowel onze stichting als voor onze projecten na en in 2020 hopen we weer mooie stappen te zetten. 

Deze doelen wil ik hieronder graag met jullie delen. 

 

In 2020 willen we graag de ANBI-status aanvragen voor de stichting. Dit doen we met name omdat 

mensen dan belastingvrij kunnen schenken, wat het doneren van geld aan onze stichting 

aantrekkelijker zal maken. Hiervoor stellen we een beleidsplan op, gaan we aan de slag met onze 

website en breiden we ons bestuur uit. 
 

Op dit moment heeft de stichting drie bestuursleden en een groot team van vrijwilligers en 

professionals die veel voor onze projecten betekenen. Deze samenwerking is cruciaal voor onze 

projecten, nu en in de toekomst. Om het hele jaar door optimaal te werken aan ontwikkeling en 

verbetering van onze projecten, hebben we er als bestuur voor gekozen om twee 

onderwijsprofessionals uit Oeganda toe te voegen aan ons bestuur.  
 

Behalve plannen voor onze stichting, hebben we vooral mooie doelen voor onze projecten in 2020. Te 

beginnen bij het verwelkomen van twee nieuwe leerkrachten voor de school, nu het derde en vierde 

lokaal af zijn. Op deze manier zal de onderwijskwaliteit op school verbeteren. Zeker nu het 

leerlingenaantal snel groeit. 
 

Door het snel stijgende leerlingenaantal is er meer meubilair nodig om ervoor te zorgen dat niemand 

nog op de grond hoeft te zitten. Er zal in 2020 een subsidieaanvraag gedaan worden voor zowel tafels 

en stoelen voor de peuters en kleuters als voor de basisschoolgroepen.  
 

Deze basisschoolgroepen delen op dit moment vier klaslokalen, en bij slecht weer ook het kantoor. Dit 

terwijl het aantal jaargroepen elk jaar met één zal stijgen, zodat uiteindelijk Primary 7 bereikt wordt en 

de Kabira onderwijs voor alle basisschoolklassen biedt. Dit betekent dat er in totaal in ieder geval tien 

lokalen nodig zijn voor de school. In 2020 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 drie 

gekwalificeerde leerkrachten. Daarnaast zullen we de laatste twee lokalen volledig afwerken door de 

lokalen binnen af te verven en ophangsystemen voor lesmateriaal te plaatsen. 
 

Met het binnenhalen van nieuw personeel, moet er ook gekeken worden naar onderkomens voor de 

leerkrachten. Schoolpersoneel woont in Oeganda altijd dicht bij de school en verlaat de school alleen 

tijdens vakanties. Op dit moment zijn er geen onderkomens voor leraren op het schoolplein. De 

leerkrachten die al werkzaam zijn op Kabira, wonen in de dorpen om de school heen. Ze komen hier 

echter ook vandaan. Dit kunnen we voor nieuw, geschoold personeel echter niet garanderen. Daarom 

moeten er onderkomens beschikbaar worden gesteld. We hebben als stichting aangegeven de bouw 

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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van eventuele nieuwe onderkomens niet te kunnen financieren. Hier ligt een taak van de community 

en de lokale overheid. We willen echter wel meedenken en eventueel helpen om bestaande 

gebouwen aan te passen en zo geschikt te maken voor bewoning.  
 

Tenslotte willen we kijken of een samenwerking met Wilde Ganzen mogelijk is, om zo steun te krijgen 

bij het financieren van een nieuw project, bijvoorbeeld de bouw van nieuwe lokalen. Ook blijven we 

op zoek naar andere organisaties, stichtingen of bedrijven die ons financieel willen ondersteunen.  

 

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 2020 
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 of nieuw meubilair rond is en er gestart kan worden met de bouw. Zodra er 

voldoende geld is voor een nieuw lokaal of nieuw meubilair, wordt het geld opgestuurd en kan er 

direct begonnen worden met de bouw. 

 

Begroting klaslokaal 

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

lokaal kost ongeveer €8000,-. De exacte prijs is afhankelijk van de wisselkoers en de wisselende 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande prijzen zijn op basis van een gemiddelde wisselkoers van 4000 UGX is gelijk aan €1,00. 

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

gerust contact op. 

 

Begroting meubilair 

Om er voor te zorgen dat geen enkel kind meer op de grond hoeft te zitten tijdens het volgen van de 

lessen, is er nieuw meubilair nodig. We willen in ieder geval meubilair voor ongeveer 100 kinderen 

laten maken. De keuze voor het soort meubilair zal in overleg met het schoolteam genomen worden. 

Er zal in ieder geval 1250 euro nodig zijn om het meubilair aan te kunnen schaffen. Een mogelijke 

verdeling ziet er dan als volgt uit: 

Omschrijving 
uitgaven 

Bedrag UGX 
Oegandese Shilling 

Bedrag €  Omschrijving 
inkomsten 

Bedrag € 

Voorbereiding 434.000 €108,50  Donaties/Bijdragen € 8.001,25 

Fundering 9.522.000 €2.380,50    

Optrekken muren 6.740.000 €1.685,00    

Dakbedekking 5.240.000 €1.310,00    

Deuren en ramen 3.537.000 € 884,25    

Veranda strook 1.339.000 € 334,75    

Afwerking buitenkant 1.204.000 € 301,00    

Afwerking binnenkant 2.214.000 € 553,50    

Verf 1.775.000 € 443,75    

Totaal 32.005.000 8.001,25  Totaal € 8.001,25 

Omschrijving uitgaven Bedrag UGX 
Oegandese 

Shilling 

Bedrag €  Omschrijving 
inkomsten 

Bedrag € 

7x Set van zes stoelen en een tafel 2.800.000 €700,00  Donaties/Bijdragen € 1.250,00 

20x vier-persoons schoolbank 2.000.000 €500,00    

Transactiekosten/ Onverwachte 
uitgaven 

200.000 €50,00    

Totaal 5.000.000 €1.250,00  Totaal € 1.250,00 
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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.  

 

 

 


