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Voorwoord 
 

 

Met gemengde gevoelens presenteer ik u het jaarverslag 2020 van Stichting Kabira. Een jaar dat 

veelbelovend begon, sloeg al snel om in een nachtmerrie voor velen. De school en haar community 

kregen te maken met overstromingen, beperkingen die het Corona virus met zich mee bracht en alle 

gevolgen van dien. De stichting verloor een dierbaar bestuurslid. De hele wereld stond op zijn kop. 

Maar in het hart van elke moeilijkheid ligt een kans. Na een zwaar, verdrietig, zorgelijk en stil 2020 

kijken we uit naar mooie nieuwe ontwikkelingen.  

 

In dit verslag wil ik u nog een keer mee terug nemen naar 2020. Niet alleen om stil te staan bij alle 

verdrietige gebeurtenissen, maar vooral ook om de mooie momenten te vieren. Daarnaast wil ik u 

inzicht geven in onze financiële gegevens en bovenal vertellen over onze plannen voor 2021.  

 

Vera Linn Harthoorn 

 

 

 

IN HET HART VAN ELKE MOEILIJKHEID LIGT  EEN KANS….  
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Overzicht 2020 
Gedoneerde kleding doorgeven 

In 2019 is er 115 kilo aan kleding, schoenen en tassen naar Oeganda gegaan, voor zowel de 

kinderen van Kabira als voor de straatkinderen van het CRO in Lira. 
 

Er is echter ontzettend veel kleding gedoneerd en na de ramp van de MSC Zoe hebben we 

ongeveer 80 kinderjasjes, 100 schooltassen en mega veel schoenparen schoongemaakt. Sinds 

begin vorig jaar hebben we daarom ons best gedaan om de kleding per container naar 

Oeganda te vervoeren. We mochten gratis invoeren, vervoer binnen het land was geregeld, 

maar de kosten voor het vervoer van Amsterdam naar Oeganda zijn zo hoog dat we van dat 

bedrag meer kleding in het land zelf zouden kunnen kopen. Helaas is dit vervoer dus niet 

doorgegaan. Om deze reden is de stichting op zoek gegaan naar een soortgelijk doel en hebben 

we maar liefst 15 volle zakken kleding aan Sympany gedoneerd. 
 

Presentatie aan Rotary Club Dokkum 

 Eind januari mochten we ons project 

 voor Kabira presenteren aan Rotary 

 club Dokkum. Een mooie avond vol 

 complimenten voor het team, 

 kritische vragen en positieve 

 reacties. De club doneert direct een 

 prachtig bedrag van 1000 euro! Een 

 mooie stap op weg naar het vijfde 

 lokaal. Een aantal weken later 

 ontvangen we nogmaals 1000 euro 

 en de uitnodiging om begin 2021 te 

 gaan kijken naar de mogelijkheid om 

 een samenwerking aan te gaan. 

 Fantastisch nieuws!  

 

 Groeiend leerlingenaantal 
 In augustus 2017 startten we een project voor de 90 kinderen onder de boom en de honderden 

 kinderen die dagelijks thuis zitten. Vorig jaar augustus was er na een mooie stijging door 

 verschillende nare omstandigheden weer een  

 afname en een leerlingenaantal van rond de  

 120. Mislukte oogst en daardoor honger en  

 werkeloosheid waren de voornaamste redenen.  

 Maar daar kwam al snel verandering in. Begin  

 februari begon het nieuwe schooljaar en  

 sindsdien groeit het leerlingenaantal explosief.   

 Eind februari waren er maar liefst 254 kinderen 

  ingeschreven.  

Januari 

Februari 
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De deuren van de school blijven dicht 

 Op 18 maart gaat Oeganda in totale lockdown. Het hele Oegandese leven komt, net als in veel 

 andere plekken op de wereld tot stilstand. Ook de scholen gaan dicht, tot nader order… 

  

Nieuw meubilair 

 Ons stijgende leerlingenaantal is 

 natuurlijk fantastisch! Het zorgde 

 echter wel voor een tekort aan 

 meubilair. Dankzij een nieuwe 

 donatie van 1250 euro van 

 Stichting Paulien konden we in 

 april een bestelling nieuwe 

 stoelen, tafels en bureaus laten 

 maken, zodat niemand meer op 

 de grond hoeft te zitten. Toen 

 wisten we echter nog niet dat de 

 school zo lang dicht zou moeten blijven… 

 

Twee nieuwe bestuursleden  

In 2018 plaatsten we deze foto, met daarop links Sam en rechts Camilo. Beide naast aannemer 

Allan op de fundering van ons eerste lokaal. Twee mannen die vanaf de allereerste dag 

betrokken zijn bij onze projecten voor Kabira. 

 
2.5 jaar geleden nam Camilo me mee naar Kabira. Al jarenlang werkt hij aan 

onderwijsprojecten voor Save the Children. Of ik eens wilde zien hoe schrijnend sommige 

onderwijssituaties kunnen zijn. En verdrietig was het zeker! Toen hij me 's avonds wat beduusd 

en vol ongeloof aan het diner trof, zijn we direct begonnen met het zoeken naar 

Maart 

April 

Juni 
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mogelijkheden. De volgende dag trokken we de stoute schoenen aan en gingen we op bezoek 

bij onderwijsinspecteur Sam. Wat kunnen we samen doen om deze school en vooral haar 

kinderen te geven wat ze verdienen: goed onderwijs. 
 

Deze mannen zijn vanaf dat moment nauw betrokken bij alle 

projecten, minstens zo enthousiast over alle ontwikkelingen en ze 

zitten vooral vol ambitieuze plannen en weten precies hoe we 

onze doelen kunnen bereiken. Super trots dus dat ze vanaf juni 

2020 officieel deel uitmaken van het bestuur van Stichting Kabira! 

 

Start van de bouw van het vijfde lokaal 

Hoewel de scholen in Oeganda in verband met Covid nog steeds 

gesloten zijn, wordt er hard gewerkt aan de school. We zijn in juni 

gestart met de bouw van het vijfde lokaal. De financiering was nog 

niet helemaal rond, maar door alvast te starten, hoopten we het 

lokaal zo snel mogelijk in gebruik te kunnen nemen zodra de 

financiering wel rond was.  
 

Overstromingen in Munami 

Behalve de negatieve gevolgen van het Corona virus, worden een aantal families van Kabira 

extra hard getroffen. Door veel regenval en het buiten haar oevers treden van het meer, zijn 

veel huizen overstroomd en ingestort. Deze families zijn ineens dakloos en mogen natuurlijk in 

de lokalen bivakkeren zo lang de school nog verplicht gesloten is… 

 
 

 Een hart vol liefde 

Een hart vol liefde, 

Ontelbaar veel liefde, 

Met zo veel mensen heeft ze die liefde gedeeld... 

 

Officieel onze secretaris, maar eigenlijk zoveel meer. Met pijn in onze harten, maar 

 vastberaden om haar liefde door te geven, moeten we in augustus afscheid nemen van Coba. 

Juli 

Augustus 
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Hoewel we nog steeds dicht zijn, zitten we niet stil 

Helaas blijven de scholen in Oeganda nog zeker tot 

 het eind van het jaar dicht i.v.m. Corona. Alleen 

 examenkandidaten starten in oktober 2020, maar 

 Kabira heeft op dit moment nog net  geen 

 examenklassen. Dit betekent natuurlijk niet dat we stil

  zitten! Leraren gaan regelmatig op bezoek bij hun 

 leerlingen. De bouw van het vijfde lokaal vordert 

 beetje bij beetje en ook de meubels zijn besteld: 

 tafels en stoelen voor de jongste groepen, 

 schoolbanken voor de oudere groepen én meubilair 

 voor de leerkrachten.  
 

Durf te dromen 

Yes, daar zijn ze! Vol trots presenteerden wij in november 5 prachtige wenskaarten, gemaakt in 

 samenwerking met Klazien de Beer van k.art.kaarten. Er gaan al 254 kinderen naar school op 

 basisschool Kabira, maar er zijn in het gebied nog steeds honderden kinderen die nog geen 

 kans op goed onderwijs hebben. Deze kinderen willen wij ook een kans geven. Zodat alle 

 kinderen uit Munami en de omliggende dorpen weer opstaan met een doel: naar school gaan! 

 Onze wens is dat ieder kind weer durft te dromen over een mooie toekomst en deze dromen 

 waar kan maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kaartenactie is een groot succes en uiteindelijk wordt er bijna 2000 euro verdiend aan de 

 actie! Met dit bedrag kunnen we het vijfde lokaal afbouwen en een start maken met het zesde! 
 

Ramp op ramp, Kabira biedt tijdelijk onderdak.  

Al sinds juli heeft Munami te maken met overstromingen. Sindsdien bivakkeren een aantal 

 families in de school omdat hun huis door overstromingen verwoest is. Helaas zijn de hevige 

 regenbuien niet gestopt en raakte meer en meer mensen dakloos. In de nacht van 24 op 25 

 november ging het helemaal mis. Zware regenbuien en hevige wind verwoestten nog eens 

 meer dan 75 huizen. Munami en andere dorpen om het meer liggen in puin. Tot we op school 

 weer onderwijs mogen geven, stellen we de lokalen open voor iedereen die onderdak nodig 

 heeft. Mensen wachten nu tot het water gezakt is om opnieuw aan een huis te bouwen. 

 Opnieuw, omdat velen van hen al vluchteling binnen eigen land zijn... 

Oktober 

November 
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In actie voor Kabira 

 In de weken voor kerst worden er 

 naast onze eigen kaartenactie 

 meerdere acties op touw gezet om 

 Kabira te steunen. Marije Dam was 

 in december samen met vrienden 

 en familie druk bezig met het 

 maken van herten en uilen voor de 

 verkoop. Ze heeft de volledige 

 opbrengst aan Stichting Kabira 

 geschonken. En wat voor een 

 opbrengst, er is maar liefst 1170 

 euro opgehaald! Ook Pelle (6) en 

 Hugo (8) komen in actie en maken lantaarntjes voor de verkoop. De twee  heren doneren 70 

 euro aan Kabira!  
 

Een mooi kerstcadeau voor Kabira 

 Op kerstavond arriveerde Sam met een grote truc vol extra meubilair voor peuters, kleuters, 

 basisschoolleerlingen én leerkrachten! Nu maar hopen dat de school haar deuren snel mag 

 openen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

December 
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Jaarrekening 
Hoewel Kabira in verschillende opzichten een zwaar jaar heeft gehad, hebben we mooie inkomsten mogen 

ontvangen en de school weer een aantal stappen vooruit geholpen. Deze financiële gegevens worden in figuur 1 

weergegeven. 

      Figuur 1 Financiële gegevens Stichting Kabira 2018 - 2020 

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

 

Omschrijving 
inkomsten 

Bedrag €  Omschrijving 
uitgaven 

Bedrag € 

 2018 2019 2020   2018 2019 2020 

Individuele 
donaties 

€7690,83 € 2252,54 € 2860,55  (Transactie)kosten 
rekening 
Rabobank 

€ 38,40 € 114,55 € 119,99 

Bijdrage Rotary 
club Het eiland 
Schiermonnikoog 

€1000,00 € 1000,00   Betaling aan 
Kabira 

€11850,00 €23810,00 € 
10.280,00 

Bijdrage Herman 
Denkers 
Transport 

€1000,00    Inschrijving Kamer 
van Koophandel 

 € 50,00  

Bijdrage Stichting 
Paulien 

 € 750,00 €1250,00  Kosten website  € 79,90 € 129,85 

Prijzengeld 
Stimuleringsprijs 
Noord Nederland 

 € 6000,00   Kosten eigen 
acties 

  € 384,06 

Bijdrage Stichting 
Onderwijs 
Steunfonds 

 €14000,00       

Bijdrage Roteract 
Zwolle 

 € 300,00       

Bijdrage 
noodhulp 
schooleten 

 € 270,00       

Bijdrage Rotary 
club Dokkum 

  €2000,00      

Opbrengst eigen 
acties 

  €2109,95      

Opbrengst 
georganiseerde 
acties 

  €1500,00      

Periodieke 
donaties 

  €300,00      

Bijdrage Nandora 
BV 

  €500,00      

Bijdrage G.W. 
Demes Beheer 

  €1000,00      

Totaal €9690,83 €24572,54 €11520,50  Totaal €11888,40 €24054,45 €10.913,90 
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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 2018 – 31 december 2018  Saldo op 1 januari 2018: 2263,83 

       Saldo op 31 december 2018: 66,26 
Inkomsten 

Individuele donaties:     7690,83 

Bijdrage Rotary club Het eiland Schiermonnikoog: 1000,00 

Bijdrage Herman Denkers Transport:   1000,00 

Totaal inkomsten     9690,83 

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 

Totaal uitgaven      11888,40 
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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 

Totaal inkomsten     24572,54 

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 

Totaal uitgaven      24054,45 

       Figuur 2 Gedetailleerd overzicht financiële gegevens 
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Ambities 2021 

 
Na een zwaar, verdrietig, zorgelijk en stil 2020 hebben we ambitieuze plannen voor 2021. We jagen 

mooie doelen voor zowel onze stichting als voor onze projecten na en in 2021 hopen we weer mooie 

stappen te zetten. Deze doelen wil ik hieronder graag met jullie delen. 
 

In 2021 hopen we de reeds aangevraagde ANBI-status te ontvangen voor de stichting. Deze status 

maakt het mogelijk om belastingvrij aan onze stichting te kunnen schenken, wat het doneren van geld 

aan onze stichting aantrekkelijker zal maken.  
 

Daarnaast hebben we vooral mooie doelen voor onze projecten in 2021. Te beginnen bij het 

verwelkomen van maar liefst drie nieuwe leerkrachten voor de school. Twee voor het derde en vierde 

lokaal, omdat deze leerkrachten door de lockdown nog nooit aangesteld zijn. En daarnaast een 

leerkracht voor het vijfde lokaal. Op deze manier zal de onderwijskwaliteit op school verbeteren en 

kunnen we nog meer leerlingen een plekje bieden. 
 

Deze peuters, kleuters en basisschoolleerlingen delen op dit moment (bijna) vijf 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 2021 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 het vijfde lokaal afwerken en reparaties na het slechte weer in november 2020 

aan de eerste vier lokalen doen. Ook moeten er ophangsystemen geplaatst worden in alle klaslokalen, 

zodat leerlingenwerk en leermiddelen opgehangen kunnen worden in de klas. 
 

Ook willen we het blok voor het vijfde en later zesde lokaal voorzien van een bliksemafleider. Dit 

hebben de eerste twee blokken nog niet. Deze blokken zouden we in 2021 ook 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.  
 

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 geheel te kunnen financieren. Hier ligt ook een taak van de 

community en de lokale overheid. In 2020 zijn er vele gesprekken gevoerd over een bepaalde 

mogelijkheid, die in december helaas niet haalbaar bleek te zijn. Dit jaar kijken we opnieuw naar 

mogelijkheden.  
 

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. Om deze reden willen we onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn om voor deze leerkrachten een ‘schoolfiets’ aan te schaffen.  
 

Tenslotte willen we kijken of een samenwerking met Rotary Dokkum mogelijk is, om zo steun te 

krijgen bij het financieren van nieuwe 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, 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 €8000,-. De exacte prijs is afhankelijk van de wisselkoers en de wisselende 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

 
     Figuur 3. Begroting van een klaslokaal voor basisschool Kabira 
 

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 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 blok zal de bliksemafleider mee begroot 

worden in de bouw van het zesde lokaal (valt onder de kosten voor de afwerking van de buitenkant, 

zie figuur 3). De installatie van een bliksemafleider worden als volgt begroot: 

 

 

 

 

 

     Figuur 4. Begroting van een bliksemafleider per lokalenblok 

 

 

Omschrijving 

uitgaven 

Bedrag UGX 
Oegandese Shilling 

Bedrag 

€ 

 Omschrijving 

inkomsten 

Bedrag € 

Fundering 9.787.210 €2.446,80  Donaties/Bijdragen € 7.852,67 

Optrekken muren 5.951.784 €1.487,95    

Dakbedekking 4.029.220 €1.007,31    

Deuren en ramen 2.850.000 € 712,50    

Afwerking 
binnenkant 

3.724.260 € 931,07    

Afwerking buitenkant 3.425.490 € 856,37    

Veranda 1.642.692 € 410,67    

Totaal 31.410.656 7.852,67  Totaal € 7.852,67 

Omschrijving 

uitgaven 

Bedrag UGX 
Oegandese Shilling 

Bedrag 

€ 

 Omschrijving 

inkomsten 

Bedrag € 

Installatie en 
materialen voor één 
bliksemafleider 

1.225.000 UGX €306,25  Donaties/Bijdragen €306,25 

Totaal 1.225.000 UGX €306,25  Totaal €306,25 
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Bovenstaande prijzen zijn op basis van een gemiddelde wisselkoers van 4000 UGX is gelijk aan €1,00. 

Om alle reeds gebouwde blokken te voorzien van een bliksemafleider, is er een bedrag van €918,75 

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

neem dan gerust contact op. 
 

Begroting afwerking en reparatie lokalen 

Als gevolg van de overstromingen en het noodweer in november 2020 zijn er scheuren ontstaan in het 

eerste lokaal en hebben meerdere lokalen schade opgelopen. Deze schade moet gerepareerd worden. 

Deze reparatie wordt als volgt begroot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

       Figuur 5. Begroting reparaties aan 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.  
 

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. Het aanschaffen van een schoolfiets wordt als volgt begroot: 

 

 

 

 

 

 

      Figuur 6. Begroting schoolfiets 

 

 

Omschrijving 

uitgaven 

Bedrag UGX 
Oegandese Shilling 

Bedrag 

€ 

 Omschrijving 

inkomsten 

Bedrag € 

10x ijzeren staven 38.000 UGX €9,50  Donaties/Bijdragen €1505,25 

5 kg ijzerdraad 25.000 UGX €6,25    

3 ladingen grind 180.000 UGX €45,00    

2 ladingen mortel 400.000 UGX €100,00    

25 zakken cement 750.000 UGX €187,50    

5 ladingen zand 300.000 UGX €75,00    

1 lading stenen 170.000 UGX €42,50    

20 kg spijkers 1.200.000 UGX €300,00    

Verf +benodigdheden 958.000 UGX €239,50    

Arbeidskosten 2.000.000 UGX €500,00    

Totaal 6.021.000 UGX €1505,25  Totaal €1505,25 

Omschrijving 

uitgaven 

Bedrag UGX 
Oegandese Shilling 

Bedrag 

€ 

 Omschrijving 

inkomsten 

Bedrag € 

Schoolfiets 450.000 UGX €112,50  Donaties/Bijdragen €125,00 

Transport 50.000 UGX €12,50    

Totaal 500.000 UGX €125,00  Totaal €125,00 
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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.  

 

 

 


