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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 
B. v.d. Lagemaat - v.d. Brink Algemeen bestuurslid 
D. Snellen - Teunissen  Algemeen bestuurslid  
 
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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Verantwoording: 
 
Nieuwbouw school 2015 (fase 1): 

- Het bestuur heeft van 5-3-2015 t/m 12-3-2015 Busaana en met name Little 
Angels school bezocht waarbij concrete afspraken zijn gemaakt voor de bouw 
van de school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 23-03-2015: Alle benodigde stempels en handtekeningen zijn binnen. 
 

- April / mei 2015: Start en voltooiing van het security house met toegangspoort 
en hekwerk (betonnen palen met gaas en een natuurlijke haagbegroeiing aan 
de buitenzijde.)  

  
Veiligheid wordt zo gecombineerd met een harmonieuze uitstraling die binnen 
enkele jaren groei volledig zal worden bereikt. 
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- Mei 2015 t/m midden December 2015: Start en voltooiing van het hoofdgebouw 
met 6 lokalen en kantoor, latrine (toiletgroep volledig gefinancierd door acties van 
vrijwilligster Amber Kooijman uit Ridderkerk) en 4 speeltoestellen (gefinancierd 
door acties van vrijwilliger Jochem Beukhof uit Lunteren). Meer info hierover is te 
vinden op de website onder “nieuws”. 

 
Voor de bouw van de school, latrine en security house is een aannemer 
ingeschakeld met vakbekwaam personeel om kwaliteit te borgen. Diverse ouders 
van schoolkinderen hebben waar mogelijk belangeloos meegeholpen. 

 
 
Kostprijsinvloeden tijdens de bouwperiode: 
Positief hielp de Eur / UGX wisselkoers die opliep van € 1,-- / UGX 3.100 in april tot € 
1,-- / UGX 3.960 in augustus.  
Negatieve invloed gaven verhogingen van sommige grondstoffen (o.a. cement) en 
een paar noodzakelijke bouwkundige aanpassingen / verbeteringen die zich tijdens 
de bouw voor deden. 
Kosten voor verbetering buiten beschouwing worden gelaten is fase 1 conform 
budgettering voltooid. 
Bij start van het nieuwe schoolsemester in februari 2016 wordt het nieuwe 
schoolgebouw in gebruik genomen !! 
Voor een foto update van de status verwijzen we graag naar de website 
www.lugacare.com en onze nieuwsbrieven. 
 
 
Planning 2016: 
Voor 2016 staat de nieuwbouw van 4 klaslokalen gepland en zo mogelijk: 

- Keuken 
- Aanvulling speeltoestellen en hekwerkje 
- Vervanging en uitbreiding lesmiddelen. 
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Medische zorg: 
In 2015 is hulp verleend aan diverse kinderen en inwoners van Busaana voor o.a.: 
Brandwonden, Malaria, Typhoid fever (https://en.wikipedia.org/wiki/Typhoid_fever ) , 
Bilhazia (http://www.travelclinic.com/45/bilharzia.htm ), Diabetes, verwijderen van 
Jiggers (https://en.wikipedia.org/wiki/Tunga_penetrans ), bedrijfsongevallen etc. 
Waar mogelijk wordt eerste hulp gegeven en patiënten begeleid. 
Job en Jennie Saku hebben goed contact met een Duitse non-profit organisatie met 
privé kliniek. Deze bevindt zich op circa 30 minuten reizen van Busaana. Met 
regelmaat worden zij voor medische zorg ingeschakeld. Kosten zijn hierdoor laag te 
houden. Net als in 2015 blijft voor 2016  € 2.500,-- voor (acute) medische hulp door 
Stichting LUGA Care gereserveerd. 
 
Hygiëne en voorlichting:   
Op Little Angels School wordt veel aandacht besteed aan 
persoonlijke hygiëne en voorlichting. Om het nut en de 
noodzaak ook in de praktijk aan iedereen te laten zien is in 
2015 gestart om met de oudere leerlingen het dorp 
Busaana schoon te maken. Het initiatief is positief 
ontvangen en gaat jaarlijks herhaald worden. 
Over het programma gebitshygiëne staat het één en ander te lezen in de 3de 
nieuwsbrief 2015. http://www.lugacare.com/wp-content/uploads/2014/06/Nieuwsbrief-
november-2015-3.pdf  

 

             
 
Vrijwilligers: 
Stichting LUGA Care heeft geen medewerkers in dienst. Het bestuur is onbezoldigd 
en werkt waar mogelijk met vrijwilligers. De familie Saku heeft in het jaar 2015 een 
vergoeding ontvangen van € 450,-- als bijdrage in kosten. 
Vanaf  januari 2016 is er de noodzaak ontstaan zich volledig te richten op hun werk 
voor Little Angels School en de gemeenschap Busaana. Door het bestuur is besloten  
dat zij een maandelijkse bijdrage in hun kosten zullen ontvangen van € 750,-- 
Er is echter geen arbeidscontract met Stichting LUGA Care. Het bedrag dat zij voor 
hun werkzaamheden krijgen is dan ook geen salaris en waaraan geen rechten 
kunnen worden ontleend.
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Financiële verantwoording 2015  
 

Jaarcijfers 2015 (2014):      

van:      

Stichting LUGA Care      

Klomperweg 115      

6741 PG Lunteren      

www.lugacare.com      

RSIN nummer 853916251      

      

Bedragen in EUR Jaar:    

Omschrijving 2015 2014    

Beginsaldo      

Beginsaldo Rabobank  €             42.911   €                        -     

Beginsaldo Totaal  €             42.911   €                        -     

Inkomsten      

Giften / donaties  €             38.055   €             43.912     

Sponsoring  €               5.360   €                   771     

Inkomsten Totaal  €             43.414   €             44.684     

Uitgaven      

Bankkosten  €                 -269   €                   -43     

Beveiliging en opleiding  €                 -971   €                        -     

Bouwkosten Schoolgebouw  €           -52.220   €                        -     

Drukwerk  €                        -   €                 -858     

Kst Inloopavond  €                        -   €                 -125     

Medische hulp  €                 -675   €                        -     

Onkosten Familie Saku  €                 -450   €                        -     

Overige uitgaven  €                        -   €                 -746     

Speeltoestellen  €                 -848   €                        -     

Uitgaven Totaal  €           -55.433   €             -1.773     

Saldo Rekening-Courant Rabobank  €             30.893   €             42.911     

      

Toelichting op de jaarcijfers 2015:      

Ultimo 2015 stonden de liquiditeiten ter vrije beschikking voor projecten in Busaana-Uganda. 

Er was geen sprake van overlopende vorderingen of overlopende schulden.   
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Dankbaar kijken we als bestuur terug op het gerealiseerde resultaat in 2015.  
De communicatie met familie Saku verloopt effectief en correct wat de voortgang 
positief beïnvloed. Waar nodig zijn we tijdig geïnformeerd en werd gewacht op 
definitieve goedkeuring van het bestuur. 
Job Saku’s bouwkundige (studie) achtergrond, kennis van (lokale) kwaliteit  
grondstoffen, diverse bouwmaterialen en hun verkrijgbaarheid heeft aan het resultaat 
enorm bijgedragen. 
 
 
 
 
 
M.P. Verbeek (Voorzitter)    M. Beukhof (Secretaris) 
 
 
 
 
 
 
H.M. van Trierum (Penningmeester)  A.P. van Trierum (Marketing & PR)  
 
 
 
 
 
 

Ivm. het voorkomen van handtekeningfraude is de getekende versie 
alleen bij het bestuur in hardcopy beschikbaar. 
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