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 Voorwoord

Als stichting bestaan we nu bijna 2 jaar. We zijn enthousiast bezig om de ondersteuning aan  
YoChild-Africa voort te zetten en uit te breiden op verschillende manieren. 

Dit jaar kon ik, als voorzitter van YoChild Nederland, twee keer op bezoek in Oeganda. Samen met 
het team van YoChild-Africa heb ik opnieuw het dorp Namunyuka kunnen bezoeken.. 

Het was een mooi weerzien met de pastors en de mensen uit het dorp. Ook dit keer was er weer een 
warm welkom. Ik heb nu zelf het door YoChild-Africa aangekochte stuk land kunnen zien en ook 
resultaten van de investeringen die YoChild-Africa doet op verschillende vlakken. Daarbij valt te 
denken aan het Family Livelihood Program, het Royal Kids Program etc. Mooi om de ontwikkelingen en 
de groei te zien. Daarnaast is het enthousiasme van de mensen en de kinderen uit het dorp weer zeer 
bijzonder om te zien en mee te maken.  

We zijn dankbaar dat we dit jaar een activiteitenteam hebben kunnen opzetten. Een team vol 
enthousiaste en gepassioneerde mensen voor het werk van YoChild-Africa. Samen nemen zij het 
initiatief en dragen zorg voor de uitvoering van mooie activiteiten om fondsen te werven. 

Wij hebben vele activiteiten en acties kunnen organiseren die het prachtige werk van YoChild-Africa 
ondersteunen. We kijken onder andere terug op fantastische creatieve workshops, een prachtig 
beauty-event en geslaagde verkoopacties. 

We zijn erg dankbaar voor iedereen die heeft meegewerkt om de verschillende activiteiten  tot een 
succes te maken of als deelnemer heeft meegedaan. Ook zijn we erg dankbaar voor de donateurs en 
sponsoren die door hun (financiële) bijdrage meebouwen aan het werk van YoChild-Africa! 

Dankzij jullie is ons netwerk vergroot en hebben we de fondsen dit jaar kunnen verdubbelen. Een 
fantastisch resultaat om op terug te kijken.
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 YoChild Nederland
1.1 Doelstellingen 2019 
YoChild Nederland heeft tot doel ondersteuning te bieden aan de hulpbehoevenden en kansarmen 
in de Oegandese samenleving en het verrichten van verdere handelingen die dit doel bevorderen. 
Zij handelt hierin overeenkomst de doelstelling van YoChild-Africa.

1.2 Activiteiten 2019 
Met ons nieuwe activiteiten team hebben we geweldige workshops 
kunnen organiseren. Zo kijken we terug op creatieve workshops 
Bloemschikken en Handlettering en organiseerden we een Beauty-Event, 
mooie activiteiten die goed werden bezocht. Vrijwilligers stonden op 
markten en we startten met verkoop van diverse spullen uit Oeganda. 

Een van de speerpunten dit jaar was ons netwerk vergroten. We zijn dan 
ook erg dankbaar voor de mogelijkheid die ons gegeven werd door De 
Netwerkvloer, om deel te nemen aan hun Events. Door middel van deze 
Events hebben we bekendheid kunnen geven aan het werk van YoChild-
Africa binnen de zakenwereld. Daar zijn waardevolle connecties uit 
ontstaan die ons werk een gezonde groeispurt hebben gegeven. 

Daarnaast groeide onze YoChild-Africa Familie dit jaar. 
Dankzij onze actie 100voor5 is onze Familie uitgebreid met 
25 nieuwe leden. 

Ook scholen hebben zich niet afzijdig gehouden. Wat heeft 
het Citadel College een grootste inzet gedaan tijdens hun 
jaarlijkse Serieus Request acties. Daarmee zamelden zij geld 
in voor de bouw van het Community Center in Namunyuka. 

We zijn dankbaar dat we dit jaar het werk van YoChild-
Africa binnen verschillende doelgroepen bekendheid hebben 
kunnen geven en van daaruit een mooie groei hebben 
mogen zien van ons werk in Nederland en Oeganda.

In 2019 wilden we ons toeleggen op het vergroten van de 
naamsbekendheid van YoChild-Africa en het netwerk van de stichting 
YoChild Nederland en ons financiële draagvlak voor het werk in 
Oeganda verbreden. Door deelname aan events en het organiseren van 
activiteiten wilden we deze doelen behalen. We kijken met een positieve 
blik terug op dit jaar.

1

3



 

Intense love does not measure, it 
just gives. 

Mother Theresa
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Heb ik vandaag wel te eten? Gaat het regenen vannacht 
waardoor ik rechtop moeten zitten en niet echt kan slapen? Word 
ik vandaag weggestuurd van school omdat het schoolgeld niet 
betaald is? 
Allemaal vragen waar kinderen in armoede in Oeganda mee te 
maken hebben. En resulteert dat deze kinderen niet leren leven, 
maar leren overleven. Alle pijn en ongemakken zijn deel van het 
gewone dagelijkse leven dat elke dag een strijd is. Strijd om te 
zorgen dat je vandaag kan overleven. 

Het zijn deze kinderen in Namunyuka die we helpen en 
ondersteunen. We versterken hen zodat hun leven getransformeerd 
wordt en ze een toekomst van leven ingaan.

Daarom versterken wij kinderen2

De allereerste nood is basishulp. Het bouwen van een nieuw huis, zodat er weer wordt 
geslapen en er meer energie is. Het uitdelen van voedselpakketten, zodat er in ieder geval 
weer een maaltijd per dag is voor het gezin. 

Daarnaast bouwen we aan de fysieke, mentale, sociaal-emotionele en geestelijke 
gezondheid van een kind. Door in te zetten op het gezond worden van een kind in deze 
gebieden, werken we met een gehele verandering voor kinderen. Deze aanpak zorgt dat 
ze stevig in hun schoenen komen te staan en in staat zijn hun leven op te bouwen en te 
gaan leven.  
Ze krijgen via ons toegang tot educatie, volgen trainingen over hygiene, gezondheid en 
voedsel, leren het geloof praktisch toe te passen en bouwen aan een gezond emotioneel 
leven en goed samen leven met anderen.

Een kind groeit op als onderdeel van een familie en van een 
gemeenschap. Daarom zetten we niet in op alleen concrete hulp 
voor de kinderen, maar werken we samen met hen die direct 
invloed hebben op hun leven, vaak hun alleenstaande moeder. We 
creëren mogelijkheden voor hen zodat er inkomsten gegenereerd 
kunnen worden. Ook worden ze getraind in gezondheid, hygiene en 
opvoeding en ontvangen ze counseling. 

Samen staan we rondom deze kinderen om hen een goede start in 
het leven te geven. Samen werken we om deze kinderen een 
volwaardig bestaan te geven en daarom versterken wij kinderen.
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 Overcoming poverty is not a task of charity,  
it is an act of justice. 

Nelson Mandela

Dit hebben we gedaan door onze fondsen vanuit Nederland

8 Kinderen 
de kans op onderwijs gegeven

2 Huizen 
voor alleenstaande moeders gebouwd

4 Alleenstaande Moeders 
inkomst genererende activiteiten laten 
starten

2700 Borden 
eten uitgedeeld tijdens Royal Kids

7 Gezinnen 
voorzien van medische hulp

2 Moeders 
namen Jezus als hun Verlosser aan
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Zo persoonlijk, zo toegewijd, zo 
dichtbij, zo hartverwarmend. 

- Kindsponsor YoChild-Africa -

‘

Onze YoChild-Africa Familie

Een leven transformeren van een kind is niet een op zichzelf staande gebeurtenis. Het omhelst de 
wereld rondom hen met support en creëren van mogelijkheden. 

Onze YoChild-Africa Familieleden in Nederland zijn daarom een onmisbaar onderdeel. Door 
financiële ondersteuning, het beschikbaar stellen van diensten of materialen bouwen we met elkaar 
aan de toekomst van de kinderen in Namunyuka. 

3.2 Ambassadeurs 
Dat het werk in Oeganda continuïteit heeft en zich verder 
ontwikkelt en uitbreidt is van groot belang voor deze 
kinderen. Daarom zijn wij trots op en dankbaar voor onze 
ambassadeurs die zich inzetten om het werk van YoChild-
Africa bekendheid te geven en fondsen te werven. Deze 
enthousiaste groep vrijwilligers zet zich met overgave in op 
verschillende manieren en heeft het afgelopen jaar mooie 
nieuwe stappen gezet in de zakenwereld en nieuwe events.

3.1 Sponsoren en donateurs 
Wat zijn we dankbaar voor onze 7 sponsoren die direct een 
verschil maken in het leven van een kind in armoede. Niet 
alleen maken zij het mogelijk dat deze kinderen naar school 
kunnen, maar laten zij door middel van persoonlijk contact 
weten dat ze zo waardevol zijn. 
Rondom hen staat onze familie van 64 donateurs die het 
mogelijk maken dat de kinderen zich op geestelijk, fysiek en 
sociaal-emotioneel zich gezond te ontwikkelen. Alsmede de 
programma’s voor hun alleenstaande moeders.
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3.3 Ondernemers 
Bedrijven zijn op zoek naar maatschappelijke betrokkenheid die er 
toe doet. Door de kleinschaligheid van YoChild-Africa heeft hun 
bijdrage een direct zichtbaar resultaat. Voor inmiddels 8 
ondernemers een van de redenen zich te verbinden aan YoChild-
Africa. 
Daarnaast hebben 10 ondernemers dit jaar hun diensten vol passie 
en inzet aangeboden. Dit droeg bij dat we als organisatie sneller 
konden groeien in ons netwerk, onze effectiviteit en professionaliteit. 
Dankbaar voor al deze ondernemers die samen met ons bouwen 
met een warm hart.

3.4 Scholen 
Leerlingen en docenten blijven niet ongeroerd door de 
armoede in Oeganda. Zo hebben door de afgelopen 
jaren heen scholen zich ingezet om geld in te zamelen 
voor YoChild-Africa. Ook komen leerlingen op bezoek 
bij ons project om te zien, niet alleen wat hun bijdrage 
tot stand heeft gebracht, maar om zelf te zien wat een 
leven in armoede betekent en de handen uit de mouwen 
te steken. Zo hebben we dit jaar 20 leerlingen 
ontvangen die 2 huizen hebben gebouwd. En is er een 
wezenlijke bijdrage opgehaald voor de bouw van ons 
Community Center. Wat een inzet!

Mooi hoe jullie zo concreet  
aan het werk zijn in het dorp en  

visie hebben voor de transformatie  
van een generatie. 

-Ondernemer-
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 Let your smile 
 change the world,  

but don’t let the world 
change  

your smile. 



 

Giving is not just about making a 
donation. 

It is about making a difference. 
Kathy Calvin

2019
INKOMSTEN UITGAVEN

EIGEN 
FONDSENWERVING 
€ 15.098

DOELSTELLING 
€ 12.707; 93%

BEHEER & 
ADMINISTRATIE 
€ 428; 3%

WERVINGSKOSTEN 
€ 520; 4%
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4.1 Staat van Baten en Lasten over 2019 - in EUR

BATEN Begroot 2020 Actueel 2019 Begroot 2019 Actueel 2018

Baten uit eigen fondsenwerving

Giften donateurs 6,000 4,388 5,000 4,071

Giften kindsponsoring 5,000 3,069

Giften School Project 15,000 2,815

Sponsoring bedrijven 5,000 2,388 22,500 2,573

Opbrengst fondsenwervende 
activiteiten

3,000 2,439 1,500 2,832

SOM BATEN 34,000 15,098 29,000 9,475

LASTEN

Besteed aan doelstelling

Ondersteuning YoChild-Africa 32,250 12,707 26,100 7,657

Subtotaal 32,250 12,707 26,100 7,657

Kosten eigen fondsenwerving

Netwerken 250 0 250 0

Drukwerk 500 520 250 134

Automatiseringskosten 300 218 150 208

Subtotaal 1,050 738 650 342

Beheer en administratie

Kantoorbenodigdheden 100 30 50 16

Bankkosten 250 180 100 0

Onvoorziene kosten 350 0 350 0

Subtotaal 700 210 500 16

SOM LASTEN 34,000 13,654 27,250 8,016

Exploitatieresultaat 0 2,903 1,750 1,460

4Financiële verantwoording
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4.3 Besteding van fondsen 
Dankbaar zijn we dat er in 2019 opnieuw meer dan 90% rechtstreeks naar Oeganda is 
overgemaakt (93% in 2019; 96% in 2018). Ook dit jaar is het gelukt om de overige kosten laag te 
houden. 

4.4 Toelichting 
De verwachting voor dit jaar was dat er meer baten vanuit bedrijven zou binnen komen door in te 
zetten op netwerken. Hoewel hier goede stappen in zijn gezet en goede contacten zijn opgedaan 
loopt dit vooralsnog financieel achter. Voor 2020 verwachten we hier wel een stijging in te zien. 
De sponsoring voor de actie 100 voor 5 is zeer goed verlopen en heeft ons verrast. Deze actie 
was niet voorzien in het budget.

Balans 31 december 
2019

31 december 
2018

ACTIVA

Liquide middelen 2,903 1,460

TOTAAL ACTIVA 2,903 1,460

PASSIVA

Kapitaal

Kapitaal per 1 
januari

1,460 0

Exploitatieresultaat 1,443 1,460

Kapitaal per 31 
december

2,903 1,460

TOTAAL PASSIVA 2,903 1,460

4.2 Balans per 31 december 2019 - Nederland in EUR
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Nawoord

In 2019 hebben we verder mogen werken aan het vergroten van onze naamsbekendheid waar we 
in 2018 mee begonnen waren. 
We hebben veel contacten met ondernemers mogen op doen en we hebben daar resultaten uit 
voort zien vloeien. Ook werden er weer er leuke acties gedaan en is onze YoChild-Africa familie 
uitgebreid. In z’n geheel hebben we een mooie groei en ontwikkelingen gezien op vele gebieden 
binnen YoChild-Africa. 

Voor 2020 hebben we alweer verscheidene activiteiten en ontmoetingen gepland. Zo werken we 
verder aan het vergroten van onze naamsbekendheid. We hopen veel nieuwe sponsoren, donateurs 
en YoChild-Africa familieleden te verwelkomen. 

We willen ook inzetten op groei van ons vrijwilligersteam en zullen onze eerste YoChild-Africa 
Familiedag houden. Een dag speciaal voor al onze familieleden die samen met ons bouwen. Een 
dag om te vieren dat we een mooie familie zijn met hart voor de kansarme kinderen in Oeganda. 

We zien uit naar de bouw van het Community Center en hopen deze plannen in 2020 te mogen 
verwezenlijken. Dit zal een grote stap zijn in de werkzaamheden in het dorp Namunyuka. 

Tot ziens in 2020 en we zien uit naar een prettige samenwerking met u!
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 HELPING ONE PERSON  
MIGHT NOT  
CHANGE  

THE WHOLE WORLD,  
BUT IT CHANGES  

THE WORLD  
FOR ONE PERSON.



Colofon

Stichting YoChild Nederland 
Beethovenlaan 510 
8031 CH Zwolle 
+31 644805522 

Email: nederland@yochildafrica.org 
Website: www.yochildafrica.org/nederland 

ING Bank 
NL06 INGB 0008 3081 56 

KvK 70659389 
ANBI 858411386 

Vormgeving 
Helmien Kato-Alderliesten 

Foto’s 
YoChild-Africa


