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Een goed jaar.
Bij de start van het jaar konden we Helmien en Kato begroeten in 
Nederland. Dat leverde fijne ontmoetingen op.

Ook dit jaar was een bijzondere tijd, maar hebben we ondanks dat 
leuke activiteiten kunnen organiseren. Het waren succesvolle ac-
tiviteiten, waaronder verkoopacties, een aantal wandel-challenges 
en proeverijen. 

Op financieel gebied hebben we een mooie groei kunnen zien!

In alles zijn we dankbaar voor wat God heeft gedaan door ons team 
heen.  En we zijn erg dankbaar voor iedereen die heeft meegewerkt 
aan de activiteiten en voor alle donateurs en sponsoren die mee-
bouwen aan het werk van YoChild-Africa!

We blikken terug op een goed jaar met mooie ontmoetingen, acti-
viteiten en ontwikkelingen op vele gebieden.

In het jaar 2022 zien we graag dat de groei zich voortzet. De fi-
nanciële ondersteuning aan YoChild-Africa in Oeganda hopen we 
verder uit te breiden zodat de werkzaamheden daar zich ook ver-
der kunnen ontwikkelen, waaronder het Community Center en de 
beroepsopleidingen. 
Daarom zullen we ons ook blijven richten op het werven van kind-
sponsoren, donateurs en sponsoren.  

En uiteraard gaan we door met het organiseren van de verschillen-
de activiteiten, workshops en verkoopacties.

Heel erg bedankt voor jouw steun en bijdrage het afgelopen jaar. 
Met elkaar zien we er naar uit om ons weer in te zetten voor het 
prachtige werk van YoChild-Africa.

Het jaar 2021 
was een goed 
jaar voor ons. 

We kijken 
met dank-

baarheid 
terug op dit 
mooie jaar.

Annet de Jonge
Voorzitter YoChild Nederland
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Onze visie en missie

VISIE
We werken vanuit de visie versterken en trans-
formeren met als doel kinderen in arme plat-
telandsgebieden in Oeganda de kans te geven op 
een goede toekomst. 

MISSIE
We willen God bekend maken door armoede en 
onwetendheid tegen te gaan. 
We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen 
dat de mensen die we in de gemeenschap dienen, 
toegang hebben tot kennis die ze kunnen gebrui-
ken om de armoede binnen hun families te over-
winnen.
Onze programma’s zijn erop gericht ervoor te zor-
gen dat mensen kunnen groeien, mentaal en emo-
tioneel en financieel onafhankelijk kunnen zijn.

WAT WE DOEN
Onderwijs is een van onze pilaren in het tegengaan 
van armoede. We geloven dat het de potentie heeft 
om de toekomst van een kind volledig te kun-
nen veranderen naar een positieve richting. Daar-
om zetten we in op onderwijs van het kind, maar 
werken we ook samen met gezin en gemeenschap. 
We doen dit door structurele programma’s, maar 
ook incidentele hulp wanneer dit noodzakelijk is.

Kind
We hebben een sponsorprogramma voor kinderen, 
waar kinderen door middel van sponsoring toegang 
krijgen tot goed, kwalitatief onderwijs en er wordt 
voorzien in de basisbehoeften van het kind.

Gezin
Een kind staat niet op zichzelf en daarom werken 
we ook met hun families en gemeenschap, zodat 
hun vangnet rondom hen versterkt wordt. We doen 
dit door hun (veelal) alleenstaande moeders de 
mogelijkheid te geven tot landbouw, waardoor
ze kunnen voorzien in het onderhoud van het gezin 
en de mogelijkheid krijgen om kapitaal op te bou-
wen. Daarnaast helpen we de gezinnen aan betere 
levensomstandigheden door het bouwen van nieu-
we huizen voor hen die dat hard nodig hebben, 
maar niet kunnen betalen.

Gemeenschap
We versterken de gemeenschap door onder- 
wijs toegankelijk te maken. Daarom bouwen we 
een community centrum, zodat er ruimte is voor 
beroepsopleidingen, maar er ook medische hulp 
gegeven kan worden en trainingen over onder 
andere gezondheid en hygiëne. Samen werken 
we daarin naar een gezondere en sociaalecono-
misch sterkere gemeenschap.

We maken onderwijs 
toegankelijk voor 
kinderen in arme 

plattelandsgebieden 
in Oeganda.
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YoChild Nederland in 2021
YoChild Nederland heeft tot doel ondersteuning 
te bieden aan de hulpbehoevenden en kans-    
armen in de Oegandese samenleving en het 
verrichten van verdere handelingen die dit doel 
bevorderen. Zij handelt hierin overeenkomstig 
de doelstelling van YoChild-Africa.

DOELSTELLINGEN
In 2021 hadden we tot doel een groei te zien 
in de fondsen, zodat het werk in Oeganda kon 
worden uitgebreid. We hadden daarin voor ogen 
fondsen te werven voor het afronden van de 
bouw van het community centrum, het boren 
van een waterput in het dorp en het werven van 
kindsponsoren. Hierdoor zouden 5 extra kin-
deren naar school kunnen. Tevens wilden wij uit-
breiding van fondsen realiseren voor de lopende 
projecten van YoChild-Africa.

RESULTATEN
Dankzij de inzet van individuen, het YoChild-Af-
rica vrijwilligers team, onze YoChild-Africa fami-
lie en de samenwerking met andere stichtingen 
mochten we dit jaar voldoende fondsenwerven 
om het community centrum verder te bouwen, 
een waterput te boren en 3 kinderen naar school 
te laten gaan. 

Activiteiten
We organiseerden diverse activiteiten, die veelal 
individueel of online werden uitgevoerd vanwege 
alle restricties rondom corona. Aan het einde van 
het jaar konden we gelukkig ook een paar avon-
den op kleine schaal activiteiten houden. Dankzij 
de opbrengst van deze activiteiten kon de bouw 
van het community centrum doorgang vinden.

Familie
Onze YoChild-Africa Familie is ook dit jaar weer 
gegroeid. We mochten weer 5 nieuwe donateurs 
verwelkomen. We zijn dankbaar dat we 4 extra 
sponsoren konden verwelkomen waardoor 3 
kinderen de mogelijkheid hebben gekregen op 
onderwijs. Ook zagen we dat donateurs hun bij-
drage verhoogden dit jaar, waardoor we groei 
zagen in onze fondsen.
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Samenwerkingen
Dit jaar werkten we samen met de stichtingen 
Warmlopers en Hands&Feet. De Warmlopers 
uit Zwolle haalden voor ons het prachtige be-
drag van €10.004,= op door het lopen van een 
halve marathon. Hierdoor konden we in Oegan-
da verder gaan met de bouw van het community 
centrum.

Samen met Hands&Feet haalden we het bedrag 
van €6.372,82 op en konden we in Oeganda aan 
de slag met het boren van een waterput.

We zijn dankbaar voor de samenwerking met 
deze twee stichtingen met hun warme hart voor 
ons werk, de inzet die ze hebben geleverd, en 
hun fantastische financiële bijdrage die daardoor 
tot stand is gekomen.

Terugblik
Dit jaar mochten we weer een mooie financiële 
groei doormaken. We voelen ons erg gezegend 
met deze groei, juist in deze jaren waarin het niet 
vanzelfsprekend is. We zien Gods hand hierin en 
we waarderen ten diepste de inzet en bijdrage 
van allen die ons werk zo’n warm hart toedragen. 
Dank jullie wel!

Learning is a
treasure that will
follow its owner
everywhere.

Chinese Proverb
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Onze YoChild-Africa Familie
Door: ARJAN EN AYLA

Via Annet (voorzitter YoChild Nederland, red.) kwamen wij in 
aanraking met YoChild-Africa. Annet regelt leuke activiteiten 
voor YoChild-Africa (handletteren, bloemschikken, likeurproe- 
verij en bingo). Op deze activiteiten hoorden wij het verhaal van 
Kato en Helmien en wat hun beweegt om iets terug te doen voor 
de mensen in Oeganda. 

Wij raakten enthousiast door de oneindige en liefdevolle inzet 
van Helmien, Kato en Annet. 
Ze laten zien wat YoChild-Africa betekent voor de lokale bevol- 
king door de kinderen naar school te helpen, moeders/oma’s te 
scholen om eigen inkomsten te genereren en alle andere toffe 
dingen die ze doen. 
Hierdoor vroeg wij ons af of wij op een andere manier konden 
helpen naast financiële support. Eigenlijk met een groot vraagte-
ken hebben wij deze vraag bij Annet neergelegd. Annet was en-
thousiast en regelde supersnel een onlinegesprek met Helmien. 
Hier hebben wij de eerste plannen uitgesproken om 3 weken 
naar Oeganda te gaan om daar te helpen met onze eigen er-
varing. Arjan werkt in de bouw als zelfstandige en Ayla werkt als 
wijkziekenverzorgende in de wijk bij haar in de buurt. Doordat 
er een open communicatie is krijg je een goed beeld wat je kan 
betekenen en daardoor kan je zoeken wat bij jou past om bij te 
dragen voor YoChild-Africa. 

Doordat er 
een open com-

municatie is, 
krijg je een 
goed beeld 
wat je kan 

betekenen en 
daardoor kan 
je zoeken wat 

bij jou past om 
bij te dragen.

Door: KOEN

Van half september tot en met half oktober mocht ik vier weken stage 
lopen bij YoChild-Africa voor mijn opleiding Missionair Werk aan het 
Evangelisch College.

In deze stage heb ik met eigen ogen gezien onder wat voor moeilijke 
omstandigheden de bevolking van Namunyuka leeft. De problemen 
zijn vaak zo ingrijpend en complex dat er geen simpele oplossing is 
om het leven van deze mensen te veranderen. Veel families worstelen 
met een combinatie van slechte behuizing, eenzijdige voeding, gebro-
kenheid in gezinnen, analfabetisme en een gebrek aan goede hygiëne 
en gezondheidszorg. Ik vond het dan ook echt wonderlijk hoe positief 
en veerkrachtig de mensen onder deze omstandigheden zijn.

Dat ik de mogelijkheid kreeg om deze stage te doen was al een won-
der op zich, maar de manier waarop ik de kracht van Gods liefde heb 
mogen ervaren, maakte het tot een prachtige tijd.

De problemen 
zijn vaak zo 
ingrijpend en 
complex.
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Dankzij jullie 
ondersteuning  

breidden we 
het werk uit en 

bouwden we 
verder.

Oeganda 2021

In Oeganda lag dit jaar de focus op het afronden 
van de bouw van het community centrum. Dit 
zou ons de mogelijkheid geven om de mensen in 
het dorp structureel meer te kunnen helpen door 
middel van onze programma’s. 

Belangrijke speerpunten voor 2021 waren het 
plaatsen van het dak en ramen en het bewoon-
baar maken van het vrijwilligersgedeelte. We ver-
wachtten vrijwilligers dit jaar en daarom was het 
belangrijk juist dit gedeelte verder af te ronden. 
En een dak op het centrum betekende dat we al-
vast gedeeltelijk gebruik konden maken van het 
centrum voor activiteiten.

Het was dan ook erg fijn dat we het grootste 
gedeelte hiervan hebben kunnen realiseren. In 
het begin van het jaar plaatsten we het dak en 
de raam- en deurkozijnen.
Later in het jaar konden we ramen plaatsen in 
het vrijwilligersgedeelte, muren bepleisteren, te-
gels leggen, verven en de keuken en badkamer 
afbouwen. Het vrijwilligersgedeelte konden we 
daardoor al in gebruik nemen.

Daarnaast bouwden we een klein toiletblok waar-
door er ook voorzieningen zijn voor de mensen 
die naar activiteiten in het centrum komen.

We zijn blij dat voor 3 kinderen de kans op on-
derwijs werkelijkheid werd. Dankzij hun spon-
soren kunnen zij nu naar school!

We lieten ook een waterput boren. We hadden in 
2020 een hydrogeologisch onderzoek laten doen 
om het punt te laten bepalen waar geboord kon 
worden. Nu was de tijd gekomen om daadwerke-
lijk te gaan boren. Mensen uit het dorp volgden 
de ontwikkelingen op de voet en waren blij dat 
er een waterput in de buurt kwam. Voor sommi-
gen zou dat 3 uur per dag schelen. Helaas bleek 
het onderzoek niet juist te zijn uitgevoerd en de 
plaats bleek niet genoeg water te bevatten om 
een werkende waterput te hebben. We hebben 
dit project daarom stop moeten zetten voor nu.
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In september van het jaar mochten we onze 
eerste stagiair ontvangen. Koen hielp mee in het 
dorp met de bouw van het centrum, gaf onder- 
wijs uit de bijbel, ging mee op huisbezoeken 
en het verstrekken van medische hulp. De aan-
wezigheid en bijdrage van Koen maakte im-
pact in het dorp. Het onderwijs uit de bijbel was 
krachtig en leidde tot verandering in de levens, 
ook heel concreet zichtbaar door getuigenissen 
van genezing.

Prossy is 9 jaar en gehandicapt. Er zijn weinig tot 
geen voorzieningen voor gehandicapte kinderen 
in Oeganda en Prossy is dan ook veel alleen   
thuis. We hielpen dit gezin dit jaar door een rol- 
stoel voor Prossy aan te schaffen, zodat zij en het 
gezin meer bewegingsvrijheid kregen en Prossy 
onderdeel kan zijn van activiteiten.

In juni 2021 ging Oeganda weer in lockdown. Dit 
betekende opnieuw dat iedereen zoveel moge- 
lijk thuis moest blijven, en alleen supermarkten 
en een paar vaste marktplaatsen open mocht-
en zijn. In Oeganda leven veel mensen van hun 
dagelijkse inkomsten met kleine verkooppunten 
op straat. Nu dit allemaal gesloten werd, betek-
ende dit voor deze mensen dat ze geen inkom-
sten meer hadden en niet konden voorzien in 
eten voor hun gezinnen. YoChild-Africa heeft, 
onder andere in samenwerking met lokale over-
heden, 42 gezinnen kunnen helpen in deze tijd 
met voedselpakketten.

We sloten het jaar op een mooie wijze af met 
onze ‘You are not alone’ Kerstfeest voor de ou-
deren in onze gemeenschap. Voor deze ouderen 
die veelal alleen zijn óf juist nog veel verantwoor-
delijkheid dragen voor hun kleinkinderen, vinden 
we het belangrijk hen te laten weten dat ze er 
niet alleen voor staan en dat ze gezien worden. 
We doen dat door speciaal voor hen een kerst-
feest mét kerstpakketten te organiseren. Een dag 
waar naar uit wordt gezien en die erg wordt ge-
waardeerd door deze ouderen. We zijn dankbaar 
dat we dit jaar ruim 100 kerstpakketten mochten 
uitdelen.

Het Family Livelihood programma kon het 
hele jaar doorgang vinden. Drie alleenstaande 
moeders hebben via landbouw kunnen voorzien 
in het onderhoud van hun gezin en een klein ka-
pitaal kunnen opbouwen.
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Financien
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 - Nederland in EUR

BATEN Begroot 2022 2021 2020
Baten uit eigen fondsenwerving
Giften donateurs 15.000 12.168 9.449
Sponsoring kind 10.000 7.953 5.678
Sponsoring schoolproject 0 0 250
Sponsoring Community Centre 5.000 5.358 10.473
Sponsoring bedrijven 5.000 3.746 2.700
Opbrengst fondswervende activiteiten 15.000 12.706 8.335
Totaal baten uit eigen fondsenwerving 50.000 41.930 36.885
SOM DER BATEN 50.000 41.930 36.885

LASTEN
Besteed aan doelstelling
Ondersteuning YoChild-Africa 49.000 47.329 29.604
Totaal besteed aan doelstelling 49.000 47.329 29.604

Kosten eigen fondsenwerving
Netwerken 0 0 0
Drukwerk 100 75 29
Automatiseringskosten 100 73 64
Totaal kosten eigen fondsenwerving 200 148 93

Beheer en administratie
Bankkosten 400 380 275
Kantoorbenodigdheden 0 0 0
Verzekeringen 250 363 0
Onvoorziene kosten 0 0 0
Kosten beheer en administratie 650 743 275

SOM DER LASTEN 49.850 48.221 29.972

Exploitatieresultaat 150 -6.291 6.913
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ACTIVA 31-12-2021 31-12- 2020

Liquide middelen 3.525 9.816
TOTAAL ACTIVA 3.525 9.816

PASSIVA
Kapitaal
Kapitaal per 1 januari 9.816 2.903
Exploitatieresultaat -6.291 6.913
Kapitaal per 31 decem-
ber 3.525 9.816

TOTAAL PASSIVA 3.525 9.816

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 - Nederland in EUR

BESTEDING VAN DE FONDSEN

Opnieuw was 2021 een jaar waarin bijna alle inkomsten rechtstreeks naar Oeganda zijn overgemaakt 
(98% in 2021; 99% in 2020). 
We zijn blij dat de kosten in Nederland laag blijven.

TOELICHTING

In 2021 zijn er weer veel diverse acties gehouden wat onder andere de stijging in de inkomsten (41k 
in 2021; 37k in 2020) verklaard. Ook sluiten meer en meer donateurs en bedrijven zich aan bij de 
stichting.

We verwachten dat deze stijgende lijn zich zal blijven voortzetten en dat de inkomsten verder 
zullen stijgen naar 50k in 2022. Opnieuw zullen we proberen zoveel mogelijk geld rechtstreeks naar 
Oeganda over te maken.

We kijken uit naar 2022.
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Een kijkje naar de toekomst
We groeien! En dat zetten we graag door.

Om onze fondsen te laten groeien hopen we in 
2022 weer acties en workshops te organiseren. 
We hopen dat het ook weer mogelijk zal zijn 
meer fysieke activiteiten te houden.

We zien graag een uitbreiding van onze groep 
vaste sponsoren, kindsponsoren en donateurs, 
evenals een groei in ons team van vrijwilligers en 
ambassadeurs. We zullen daarom blijven werken 
aan het vergroten van bewustwording en naams-
bekendheid.

We hopen in 2022 onder andere fondsen te wer-
ven voor de volgende projecten:

Sponsoren voor 5 kinderen
We hopen dit jaar 10-15 nieuwe kindsponsoren 
te kunnen verwelkomen binnen onze YoChild- 
Africa Familie, zodat 5 kinderen naar school kun-
nen gaan.

Bouw Community Centrum
Om het werk in Oeganda meer te stabiliseren 
en te structureren, en daarmee een grotere im-
pact te kunnen maken in de transformatie van 
kinderen, gezinnen en de gemeenschap, is het 
erg belangrijk om de bouw van het community 
centrum volledig af te ronden. We zullen dit jaar 
daarom verder gaan met het werven van fond-
sen zodat de bouw van het centrum dit jaar kan 
worden afgerond.

Materialen beroepsopleidingen
Met de afronding van het centrum in zicht, 
richten we ons alvast op het starten van diverse 
beroepsopleidingen. Dit jaar willen we de fond-
sen werven voor de benodigde materialen.

Waterput
Na de teleurstelling van de niet-werkende water-
put, hopen we in 2022 opnieuw fondsen te kun-
nen werven om alsnog een werkende waterput 
te hebben en zo te kunnen voorzien in de basis-
behoefte van water voor de gemeenschap.

We nodigen je uit samen met ons te werken om 
de toekomst van kinderen in Oeganda te ver- 
sterken en te transformeren.



 
15

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: 858411385

Vormgeving
Helmien Kato

Foto’s
YoChild-Africa
YoChild Nederland
Warmlopers

Colofon
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