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We zijn net als een lichaam. Allemaal verschillende mensen met hun eigen
talenten die eigenlijk niet zonder elkaar kunnen en samen één geheel vormen om in Oeganda een stuk toegevoegde waarde te kunnen leveren.
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Woord van de
voorzitter
Het jaar 2020 was voor onze stichting een bijzonder en goed jaar. We kijken dankbaar terug
op een jaar vol mooie resultaten.
Daarbij denk ik aan de creativiteit van het activiteitenteam, we schakelden met elkaar snel van de
geplande activiteiten over op nieuwe activiteiten
die wel mogelijk waren in deze bijzondere tijd.
We hebben van heerlijke stamppotten genoten
die verkocht werden bij de afhaalavond van de
stamppotten, maar ook hebben we veel plezier
gehad bij de online-bingo’s die georganiseerd
zijn. En de verschillende verkoopacties waren ook
echt een succes!
Het activiteitenteam is het afgelopen jaar uitgebreid en bestaat nu uit 10 mensen die enthousiast
meedenken en meewerken aan de verschillende
activiteiten.
Ook financieel is het dit jaar een bijzonder jaar
geweest waarin onze fondsen zijn verdubbeld.
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We hebben God duidelijk zien werken in 2020. We
zijn Hem dankbaar voor de creativiteit voor ons
team. Daarnaast zijn er uit verschillende onverwachte hoeken bijdrages geweest, daarin zien we
echt Zijn zegen op ons werk
We zijn erg dankbaar voor iedereen die heeft meegewerkt om de activiteiten tot een succes te maken!
En ook zijn we erg dankbaar voor de donateurs en
sponsoren die door hun bijdragen meebouwen aan
het werk van YoChild-Africa.

Annet de Jonge
Voorzitter YoChild Nederland

YoChild Nederland
in 2020
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.

Naamsbekendheid
Mede namens 2 radio-interviews die werden afgenomen op nationale en lokale zenders groeide
onze naamsbekendheid ook dit jaar verder.
Ook hebben onze ambassadeurs ons werk gepromoot via social media en in hun eigen kringen en
hebben we mogen zien dat daaruit nieuwe kindsponsoren en donateurs deel zijn geworden van
Doelstellingen
In 2020 hadden we tot doel onze naamsbekend- onze familie.
heid te vergroten en meer fondsen te werven ter
Familie
ondersteuning van het werk van YoChild-Africa.
Onze maandelijkse ondersteuning werd vergroot
door nieuwe donateurs en grotere bijdragen van
Activiteiten
We organiseerden verschillende activiteiten en ont- onze huidige YoChild-Africa familie.
moetingen en daardoor is het aantal vrijwilligers, Diverse bedrijven ondersteunen het werk van
donateurs, sponsoren, kortom onze YoChild-Africa YoChild-Africa en we zijn dankbaar dat we in het
familie, gegroeid en mochten we onze doelen voor afgelopen jaar mochten zien dat nieuwe bedrijven
dit jaar behalen. We hebben mogen zien dat onze instapten, zowel met een eenmalige gift of korte
fondsen dit jaar verdubbelden, mede dankzij deze termijn binding, alswel lange termijn ondersteuning.
activiteiten.

Terugblik
We zijn dankbaar voor alle mogelijkheden die we
hebben gekregen en alles wat we hebben kunnen
en mogen doen in 2020. We zijn dankbaar voor de
groei die we hebben gezien in onze YoChild-Africa
Enkele van onze geplande activiteiten konden niet familie en daarmee ook de groei die er gerealiseerd
doorgaan maar we schakelden snel en zo ontston- kon worden in Oeganda..
den er leuke, nieuwe, corona-proof activiteiten.
We kijken dan ook met een positieve blik terug op
Een heerlijke stamppotten-afhaalavond, online
het jaar.
bingo’s, verkoopacties en workshops in kleine
groepen.
Het activiteitenteam organiseerde erg leuke
activiteiten, waaronder een oerhollandse stamppottenavond en een creatieve workshop bloemschikken.

Daarnaast zijn wij 1 van de goede doelen geworden
van een hardloopgroep uit Zwolle met de naam
“Warmlopers”. Hieruit zijn mooie nieuwe contacten
en verbindingen ontstaan. Het hardloop event zelf
wordt doorgeschoven naar 2021.
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Het jaar 2020
in beeld
Een kijkje in de keuken nemen van iemand anders,
dat deden we tijdens onze stamppottenavonden
in de keuken van Marjon. Naast deze zeer gewaardeerde activiteit stonden andere succesvolle
activiteiten, met elk hun mooie bijdrage aan het
werk van YoChild-Africa.
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Elk jaar is het weer afwachten hoe het jaar gaat
verlopen en of alle activiteiten die we gepland hebben doorgaan. In 2020 werd onze creativiteit ten
volle uitgedaagd. Maar we kijken terug op mooie
momenten.
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Je naaste
liefhebben
Er werd mij gevraagd om aan te geven waarom ik
betrokken ben bij YoChild-Africa.
Voordat je het weet verzand je in standaard opmerkingen als: "Je wilt toch wat doen voor de
medemens". Of: "Die mensen hebben helemaal
niets en wij hebben genoeg".
Als je daar dan eens goed over gaat nadenken,
dan zijn dat eigenlijk opmerkingen die, hoewel ze
standaard lijken, toch tot de kern van het verhaal
komen.
Het is ook iets dat ons vanuit het christelijk geloof
wordt meegegeven. "Het is beter te geven dan te
nemen", of "Heb uw naaste lief".
Wie is dan je naaste? Iedereen die je levenspad
kruist. Maar de mensen uit Oeganda kruisen je
levenspad toch niet? Nee, dat klopt. Maar de
mensen die daar hun leven wijden aan het geven
van hulp aan de allerarmsten wél.
En met een gezond helder verstand kun je wel
nagaan dat alleen het liefhebben van je naaste niet
voldoende is. Er moet óók wat worden gedaan.
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Hier komt ook weer een christelijk principe naar
boven. We zijn net als een lichaam. Allemaal verschillende mensen met hun eigen talenten die eigenlijk niet zonder elkaar kunnen en samen één
geheel vormen om in Oeganda een stuk toegevoegde waarde te kunnen leveren. Hoe gaaf is
dat?
YoChild-Africa is een ANBI stichting zonder hoge
overheadkosten. Bijna alle giften (die aan de belasting mogen worden opgegeven) gaan één op
één op aan de projecten waar ze voor bestemd
zijn. In hun administratie zijn ze daar erg transparant in. Dat geeft een goed gevoel.
Als dit je wordt verteld samen met de verhalen
over kinderen die opgevangen worden en een
mooie kans krijgen op een goede toekomst, dan
word je toch vanzelf enthousiast?
En ja, dan wil ik wat doen voor de medemens die
helemaal niets heeft terwijl ik zelf genoeg heb.
- Gert Poetsma
Secretaris YoChild Nederland

Onze YoChild-Africa
familie
Kindsponsoren
We mochten dit jaar 5 extra kindsponsoren verwelkomen in onze familie.
Onze 12 kindsponsoren maken onderwijs mogelijk voor kinderen uit Namunyuka. Dankzij hen ontvangen zij goed onderwijs en wordt in de basisbehoefte en medische hulp voor het kind voorzien.
Ambassadeurs
Onze ambassadeurs geven ons werk een gezicht
in Nederland. Zij zetten zich in om het werk van
YoChild-Africa bekendheid te geven en fondsen te
werven. We zijn dankbaar voor al onze ambassadeurs die zich hard maken voor een goede toekomst van de kinderen in Namunyuka en het team
van 10 mensen dat concrete activiteiten uitvoert.
Ondernemers
Door onze kleinschaligheid en de directe en zichtbare impact die een bijdrage levert, hebben we
ondernemers die zich graag aan onze stichting
verbinden voor korte of lange termijn. Dit jaar hebben 10 ondernemers ons werk op waardevolle wijze
ondersteund.

Scholen
Elk jaar ontvangen we een groep leerlingen van
het Citadelcollege in Lent die samen met hun
docenten een concrete bijdrage willen leveren
en afreizen naar Oeganda om de handen uit de
mouwen te steken en ons een aantal dagen helpen in het dorp.
Daarnaast worden er fondsen geworven die
momenteel worden ingezet om het Community
Centrum te bouwen. Het enthousiasme van de
leerlingen is hartverwarmend en we zijn dankbaar dat dit jaar één van hen een mooi bedrag
bij elkaar heeft geworven en een wezenlijke bijdrage leverde aan de bouw van een huis.
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Het jaar 2020
in Oeganda
Het leven werd voor een grote groep mensen
in Oeganda zwaar toen het land op slot ging
vanwege het coronavirus. In deze tijd heeft
YoChild-Africa 20 gezinnen geholpen door het
uitdelen van voedselpakketten.
Daarnaast werd er gewerkt aan een betere hygiëne in het dorp. Er konden aan 24 gezinnen
hygiëne pakketten worden uitgedeeld.
4 kinderen ontvingen sponsoren waardoor zij naar
school kunnen. In totaal zijn er nu 13 kinderen in
sponsoring en zij krijgen daardoor goed, kwalitatief
onderwijs in Kampala.

Na een leven lang in een huisje van klei te hebben
gewoond, kon oma met haar kleinkinderen verhuizen naar een echt stenen huis.
Er is ook een start is gemaakt met de bouw van
het Community Centrum, een plaats van training
en educatie voor het dorp.
Voor 80 ouderen werd het einde van het jaar een
feest met het 'You are Not Alone' kerstfeest waarbij
ze een kerstpakket kregen.

In kleine groepen werd er tijdens de sluiting van
scholen verder geleerd in het dorp.

13 kinderen in sponsoring
24 hygiëne pakketten uitgedeeld
20 gezinnen voorzien van voedselpakketten
1 stenen huis gebouwd
3 moeders in het landbouw programma
80 kerstpakketten aan ouderen gegeven
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Het jaar 2020
financieel
Staat van Baten en Lasten 2020 - Nederland in EUR

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Giften donateurs
Giften kindsponsoring
Giften schoolproject
Giften sommunity sentrum
Giften bedrijven

Begroot 2020

Werkelijk 2020 Begroot 2019

Werkelijk 2019

6.000
5.000
0
15.000
5.000

9.449
5.678
250
10.473
2.700

5.000
0
0
0
22.500

4.388
3.069
2.815
0
2.388

Opbrengst fondswervende activiteiten

3.000

8.335

1.500

2.439

Totaal baten uit eigen fondsenwerving
SOM DER BATEN

34.000
34.000

36.885
36.885

29.000
29.000

15.098
15.098

LASTEN
Besteed aan doelstelling
Ondersteuning YoChild-Africa
Totaal besteed aan doelstelling

32.250
32.250

29.604
29.604

26.100
26.100

12.707
12.707

250
500
300
1.050

0
29
64
93

250
250
150
650

0
520
218
737

250
100
350
700

275
0
0
275

100
50
350
500

180
30
0
210

34.000

29.972

27.250

13.654

0

6.913

1.750

1.443

Kosten eigen fondsenwerving
Netwerken
Drukwerk
Automatiseringskosten
Totaal kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Bankkosten
Kantoorbenodigdheden
Onvoorziene kosten
Kosten beheer en administratie
SOM DER LASTEN
Exploitatieresultaat
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Balans per 31 december 2020 - Nederland in EUR

BALANS

31 december
2020

31 december
2019

ACTIVA
Liquide middelen

9.816

2.903

TOTAAL ACTIVA

9.816

2.903

Kapitaal per 1 januari

2.903

1.460

Exploitatieresultaat

6.913

1.443

PASSIVA
Kapitaal

Kapitaal per 31 december

9.816

2.903

TOTAAL PASSIVA

9.816

2.903

Besteding van de fondsen
Dankbaar zijn we dat in 2020 bijna alle inkomsten
rechtstreeks naar Oeganda zijn overgemaakt (99%
in 2020; 93% in 2019). Ook dit jaar is het gelukt om
de overige kosten laag te houden.

Toelichting
Dit jaar zijn er veel acties gehouden wat terug te
zien is in een stijging van de fondswervende activiteiten. Door een aantal mooie giften rechtstreeks
voor het community centrum kon de bouw dit jaar
alsnog worden gestart ondanks de annulering van
een groot evenement in de zomer vanwege corona. Ook de giften vanuit diverse donateurs stijgt
boven verwachting en neemt meer en meer toe.
We zien uit naar 2021.
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Uitgaven 2020
in overzicht
Besteed aan
YoChild-Africa
€ 29.604
98,7%

Fondsenwerving
YoChild Nederland
€ 36.885
100%

Wervingskosten
€ 93
0,3%
Beheer en Administratie
€ 275
1%
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Dank
Ondanks alle veranderingen in het jaar 2020 hebben we genoten van dit mooie jaar als YoChildAfrica familie. In z’n geheel hebben we mooie groei
en ontwikkelingen gezien op vele gebieden.

We zullen ons daarom richten op het werven van
nieuwe kindsponsoren, partners en donateurs.
Daarnaast blijven we doorgaan met onze mooie
activiteiten en workshops.

We zien natuurlijk graag dat deze groei in 2021
wordt doorgezet. We willen onze financiële ondersteuning aan YoChild-Africa ook dit jaar verder vergroten, wat mogelijk maakt dat het werk daar zich
verder kan ontwikkelen. We zien er naar uit verdere
fondsen te werven zodat het Community Centrum
kan worden afgebouwd komend jaar, er opnieuw
huizen
gebouwd kunnen worden voor kwetsbare gezinnen
en het onderwijs in het dorp verder vormgegeven
kan worden.

We zijn dankbaar voor onze YoChild-Africa familie
die samen met ons bouwt aan vernieuwde levens
in Oeganda.
Dank je wel voor jouw steun en bijdrage in het afgelopen jaar. Wij zien er als team naar uit om samen
met jou ons het komende jaar weer in te zetten
voor het prachtige werk van YoChild-Africa!
Annet de Jonge
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Colofon
Stichting YoChild Nederland
Beethovenlaan 510
8031 CH ZWOLLE
+31 644805522
E: info@yochildafrica.nl
W: www.yochildafrica.nl
ING Bank
NL06 INGB 0008 3081 56
KvK: 70659389
ANBI: 858411386

Vormgeving
Helmien Kato-Alderliesten
Foto's
YoChild-Africa
YoChild Nederland

