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Inleiding
Sinds 2012 is Child of Uganda actief waarbij ze zich ten doel stelt hulp te bieden aan met
name kinderen in het noorden van Oeganda.
Medio 2015 zijn wij gestart met een educatief project ten behoeve van de basisscholen in
Nederland. De gastlessen die gegeven werden door onze coördinator behandelden het
thema “Opgroeien in Armoede.” Tot december 2016 zijn circa 110 basis – en middelbare
scholen bezocht en de reacties waren overweldigend. De gastlessen werden door ons
(aanvankelijk) geheel gratis gegeven. Door verdere professionalisering en het verlenen van
bijstand en ondersteuning in het entameren van sponsoracties, zulks in samenwerking met
de scholen in het verlengde van hun onderwijsdoelstellingen, zal zulks in de toekomst tegen
geringe vergoeding gaan plaatsvinden. Beoogd wordt daardoor gezamenlijk in continuïteit
tot grotere bijdragen te kunnen komen voor onze hulpbehoevende kinderen in Noord
Oeganda.
Tevens werden op dezelfde wijze ook voor het voorgezet onderwijs en middelbare scholen
gastcolleges uitgerold om het bewustzijnsproces voor leeftijdsgenootjes die leven in geheel
andere omstandigheden te vergroten.
In 2018 is het bestuur gewisseld van samenstelling en is de scope breder geworden en de
hulp uitgebreid naar Roemenië, naast de inzet in Uganda die is blijven bestaan. De naam die
naast Child of Uganda wordt gebruikt, is Child of Hope. Daarmee treden we naar buiten. De
naam Stichting Child of Uganda blijft geregistreerd bij de formele instanties.
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Doel en werkwijze
De stichting heeft tot doel om vanuit christelijk overtuiging kansarme kinderen in Oeganda
en Roemenië een goede toekomst te bieden.
De (wees)kinderen van nu zijn de toekomst van morgen en om structurele verbeteringen te
realiseren, zullen duurzame investeringen in deze kinderen moeten worden gedaan.
Deze noodzaak, alsmede onze overtuiging maakt dat we onze hulp baseren op de 5 pijlers
van “End to Poverty” , bedoeld om mensen te stimuleren en aan te zetten tot
zelfredzaamheid.
Wij werken met 5 interventies:
1. Infrastructuur
2. Gezondheid en voeding
3. Onderwijs
4. Inkomensvorming
5. Welzijn
Deze aanpak heeft zich inmiddels bewezen en is een uitstekende manier van werken om een
bijdrage te leveren tot ontwikkeling van deze mensen, alsook een impuls te geven aan de
“lokale economie”.
In Oeganda en Roemenië hebben wij relaties die als projectbegeleiders voor ons werkzaam
zijn. Deze mensen houden toezicht, begeleiden de projecten en daarnaast rapporteren zij
aan de stichting.
Regelmatig bezoekt een van de bestuursleden de onderhanden zijnde projecten en
controleert of de afspraken zijn nagekomen en of alles volgens plan verloopt. Tevens biedt
dit de mogelijkheid om voeling te houden met de nieuwe projecten en de plaatselijke
omstandigheden . Uiteraard wordt er daarbij alles aan gedaan om de kosten van de reizen
en het verblijf zo laag mogelijk te houden.
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Organisatie
Onze stichting heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor de gang van zaken en bestaat
sinds 1 september 2018 uit de volgende personen:
Peter Voorberg
Voorzitter

Jaap Huisman
Secretaris
Anita Voorberg
Penningmeester

Het bestuur ontvangt geen beloning of onkostenvergoeding.
Het bestuur vergadert minimaal drie keer per jaar en verder zo vaak als noodzakelijk is,
bespreekt de voortgang van lopende projecten, beoordeelt nieuwe projecten en reageert
of anticipeert op andere van belang zijnde aspecten.
Het bestuur baseert haar handelen op de statuten en hanteert strenge normen inzake het
goedkeuren projectaanvragen.
In de wetenschap dat elke cent verantwoord uitgegeven dient te worden, moet elke
projectaanvraag goed onderbouwd zijn met gedetailleerde informatie v.w.b. kosten,
vergunningen, haalbaarheid en rendement. Onder rendement verstaat het bestuur o.a. de
mate van zelfredzaamheid, continuïteit en de toekomstverwachtingen van de
(wees)kinderen.
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Communicatie
Informatie over onze stichting is te vinden op onze website www.childofhope.nl
De website wordt regelmatig voorzien van actuele informatie zoals nieuwsbrieven en
toevoegingen van verloop van projecten en bezoeken e.d.
Informatie over projecten geven wij door o.a. mailingen te versturen naar bedrijven, scholen
en stichtingen.
Dit is tevens in hoofdzaak onze werkwijze om nieuwe sponsors of donateurs te werven.
Verder staan wij vermeld bij www.geef.nl en www.yeswecare.nl
Om de kosten tot een minimum te beperken beschikken wij nauwelijks over foldermateriaal.
Desgewenst verstrekken wij informatie per e-mail of komen persoonlijk langs om een
toelichting of presentatie te geven over onze projecten.
Drie, vier keer per jaar sturen we onze sponsors en donateurs een nieuwsbrief over de
voortgang van onze projecten. Deze nieuwsbrieven zijn ook te vinden op onze website.

Financiën
Onze inkomsten bestaan uit giften, sponsoring en donaties.
Elk jaar laten wij door de accountant de jaarrekening controleren, welke ook op onze
website gepubliceerd wordt. Het streven is om binnen het 1e half jaar van het nieuw jaar de
jaarrekening te publiceren.
Wij hebben een ANBI-status, hetgeen wil zeggen dat de belastingdienst onze stichting erkent
als Algemeen Nut Beogende Instelling. Het voordeel hiervan is dat giften aftrekbaar zijn van
het belastbaar inkomen of winst.
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Toekomst
Wij werken in hoofdzaak in Uganda op/aan de locatie Karamoja-Arts waar een basisschool is
gevestigd.
Daarnaast werken we in Roemenië in het dorpje Gherla en omgeving onder de zigeuners en
arme bevolking aldaar.
Om tot een hoge efficiëntie in de te verrichten werkzaamheden te kunnen komen, staan wij
steeds open om met anderen en/of andere stichtingen, werkzaam in Oeganda,
samenwerkingen aan te gaan zodat met gebundelde krachten meer structurele
verbeteringen tot stand kunnen komen. Wij hopen dat “The Community of Hope” in beide
gebieden in 2024 met succes kan worden afgerond en zelfredzaam zal zijn. Als deze twee
projecten met succes voltooid zijn, zullen wij dit succesvolle concept ook toepassen in
andere regio’s van Oeganda en Roemenië.
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