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Stichting LUGA Care is een organisatie die zich inzet voor verbetering van de leefomstandigheden en ontwikkeling van 
kansarme mensen in het werelddeel Afrika ongeacht ras, sekse of godsdienst. Dit in het bijzonder in het dorp Busaana 

te Uganda. Meer weten over Stichting LUGA Care of wilt u doneren? Kijk op onze website: www.lugacare.com. 

Algemeen 
 
Algemene gegevens: 

- Statutaire naam: LUGA Care 
- Rechtsvorm:  Stichting 
- Datum oprichting: 09-04-2014 
- KVK nummer: 60450622 
- Fiscaal nr. RSIN : 853916251  ANBI Status 
- Rekening nummer: NL41RABO0171299280 

 
 
 
Bestuur 
 
M.P. Verbeek  Voorzitter 
M. Beukhof   Secretaris 
H.M. van Trierum  Penningmeester 
A.P. van Trierum  Marketing & PR  
 
Het bestuur van de stichting komt minstens vier maal per jaar bijeen. 
De bestuursleden werken 100% onbezoldigd. 
Het bestuur zal waar nodig en mogelijk werkgroepen aanstellen om doelstellingen 
van de stichting nog beter te kunnen realiseren. Deze werkgroepen zullen hun 
activiteiten en resultaten (beknopt) rapporteren aan het bestuur.  
 
 
 
Visie en missie 
 
Stichting LUGA Care is een organisatie die zich inzet voor 
verbetering van de leefomstandigheden en ontwikkeling van 
kansarme mensen in Afrika ongeacht ras, sekse of godsdienst. 
 
Stichting LUGA Care geeft invulling aan haar missie door hulp te 
verlenen aan projecten in Afrika, voornamelijk aan het werk van 
Job en Jennie Saku in Busaana – Uganda op het gebied van het 
bouwen onderhouden van een nieuwe school, educatie,  
medische zorg, hygiëne en voorlichting aan kansarmen.  
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Project nieuwbouw school 
 
Dit project is opgedeeld in 2 fases: 
 
Fase 1: 

- Hekwerk om het perceel, toegangspoort en security gebouwtje. 
- Schoolgebouw en inrichting van 6 klaslokalen met kantoor 
- Latrine (toiletgroep) 

Op moment van schrijven is het hekwerk gereed en wordt er hard gewerkt aan het 
schoolgebouw en de latrine. Voor een foto update van de status verwijzen we graag 
naar de website www.lugacare.com en onze nieuwsbrieven. 
 
Fase 2: 

- Keuken 
- Schoolgebouw en inrichting van 4 klaslokalen 
- Middels hekwerk omsloten gedeelte met speeltoestellen 
- Nieuwe lesmiddelen. 

 
Door het bestuur is na uitwerking van bovenstaande fases besloten dat een 
verantwoorde start van fase 1 voor Stichting LUGA Care mogelijk is bij € 45.000,-- 
liquide middelen. 
 
 
 
Medische zorg, hygiëne en voorlichting 
 
Voor de kosten van het jaar 2014 waren Job en Jennie middels giften en acties van 
Nederlandse vrijwilligers in staat hieraan te voldoen. 
Binnen bovengenoemde € 45.000,-- aan liquide middelen is een bedrag van             
€ 2.500,-- gereserveerd voor acute medische hulp verzoeken. 
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Jaarcijfers 2014 
 

 Omschrijving Bedragen 

Inkomsten 
 Giften  €                     43.892  

Sponsoring  €                           771  

Totaal Inkomsten  €                     44.664  

Uitgaven 
 Bankkosten  €                             43  

Drukwerk  €                           858  

Kst Inloopavond  €                           125  

Overboeking spaarrekening  €                     40.000  

Overige uitgaven  €                           746  

Totaal Uitgaven  €                     41.773  

Saldo Rekening-Courant Rabobank  €                       2.891  

  Saldo spaarekening Rabobank  €                     40.020  

  Totaal liquiditeiten 31 december 2014  €                     42.911  

   
Ondertekend op 02-06-2015: 
 
 
 
Ivm. het voorkomen van handtekeningfraude is de getekende versie alleen bij het 
bestuur in hardcopy beschikbaar. 
 
 
 
M.P. Verbeek (Voorzitter)    M. Beukhof (Secretaris) 
 
 
 
 
 
 
 
 
H.M. van Trierum (Penningmeester)  A.P. van Trierum (Marketing & PR) 
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