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Inleiding  
 
Dit beleidsplan is geschreven voor een ieder die kennis wil nemen c.q. 
geïnteresseerd is in de Stichting LUGA Care. Vanuit dit beleidsplan wordt vorm 
gegeven aan de uitvoering van de activiteiten.  
 
 
Ontstaan  
 
In 2008 vertrok Jennie van Trierum uit Lunteren als vrijwilligster voor enkele 
maanden naar Uganda. Zij werd diep getroffen door de erbarmelijke levenssituatie 
van de vele kansarme kinderen. Zij gaan niet naar school, krijgen zelden of nooit 
medische verzorging en goede voorlichting over allerlei zaken wordt vaak niet 
gegeven. De kinderen en hulpbehoevende ouderen in Uganda hebben Jennie nooit 
meer los gelaten en diverse malen keerde ze terug.  
 
In 2011 leerde zij Job Saku kennen en in juni 2013 zijn zij getrouwd. Job was 
werkzaam als sociaal werker bij weeshuizen. In 2011 is in zijn geboortedorp Busaana 
een schooltje opgericht.  
 

 
 
Samen zetten zij zich nu in voor dit dorp met haar circa 2000 inwoners waarvan er 
naar schatting 1500 kinderen zijn in de leeftijd tot 16 jaar. In dit vissersdorpje aan het 
Victoria meer is geen elektriciteit en stromend water en de dichtstbijzijnde medische 
hulp ligt op circa 40 minuten. 
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Gepassioneerd door de inzet en betrokkenheid van Job en Jennie Saku hebben 
familie, vrienden en bekenden in 2014 met veel enthousiasme de Stichting LUGA 
Care opgericht.  
 
De naam LUGA Care en haar logo komt voort uit: 

- De voertaal in het dorp en de omgeving is het Luganda. 
- Jennie komt uit Lunteren en de afkorting LUGA geeft een verbinding tussen 

Lunteren en Uganda. 
- Het logo heeft in zich de omarming van zorg voor iedereen, te beginnen bij 

kinderen waaruit het werk van Job en Jennie is ontstaan. 
 

Stichting LUGA Care stelt zich dan ook ten doel fondsen te werven voor projecten in 
Afrika – Uganda, op het gebied van scholing, educatie, medische zorg en voorlichting 
voor kansarmen.  
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STRATEGIE 
 
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 in Busaana - 
Uganda. 
 
Zij werft niet alleen fondsen, maar stimuleert ook betrokkenheid 
van mensen, bedrijven en organisaties om ongelijkheid op sociaal, educatief en 
medisch vlak in Afrika onder de aandacht te brengen. 

 

 
Werkwijze 
 
De Stichting LUGA Care tracht haar doelen te verwezenlijken door het verkrijgen van 
financiële middelen teneinde de activiteiten in Uganda, in de regio van Busaana te 
ondersteunen en uit te breiden. 
 
Financiële middelen worden voornamelijk verkregen middels de website 
www.lugacare.com, (gratis) advertenties, mailingen, (inzameling) acties en gerichte 
uitleg aan (kerkelijke) instanties, bedrijven en individuele personen. 
 
Een brede basis is nodig en daarom zal worden getracht het aantal donateurs 
aanzienlijk uit te breiden. Een niet onbelangrijk facet is dat met de toename van het 
aantal donateurs er ook meer fondsen worden gewonnen. Dit geeft ook de 
mogelijkheid voor meer naamsbekendheid. Hierdoor raken meer mensen bekend en 
betrokken met haar projecten. Tevens geeft het ook meer ruimte, de publiciteit 
rondom activiteiten te vergroten. Te denken valt aan persberichten, flyeracties, 
beamer presentaties e.d. 
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Het beleid  
 
Om duidelijkheid te geven omtrent het beleid, volgt onderstaand de huidige situatie 
bij oprichting van de Stichting LUGA Care. 
 
Als school wordt 1 lemen hutje, 2 houten lokaaltjes en het kerkje gebruikt. Er zijn 
geen schoolbankjes en educatief materiaal is minimaal aanwezig. 294 school gaande 
kinderen krijgen les van 9 onderwijzers / onderwijzeressen. 2 moeders werken als 
kok om de kinderen en schoolpersoneel van eten te voorzien. 
 
Gezien het aantal projecten die de Stichting LUGA Care wil ondersteunen is het 
beleidsplan op te delen in: 

a. Korte termijnbeleid (2 – 3 jaar) 
b. Lange termijnbeleid  

 

 
 
Korte termijnbeleid: 

1-  De stichting stelt zich ten doel: 
o Kansarme kinderen de mogelijkheid bieden van goed onderwijs. 

2-  Hiervoor is nodig: 
o Het bouwen van een stenen schoolgebouwen met in totaal 10 lokalen, 

een kantoor en opslagruimte. De bouw zal gefaseerd plaatsvinden; 1e 
fase 6 lokalen, daarna de rest. 

o Het schoolterrein zal worden afgesloten d.m.v. een hekwerk. 
o De school dient te worden ingericht. 
o Schoolboeken zullen worden aangeschaft. 
o Sanitaire voorzieningen. 
o Speeltoestellen op het speelterrein voor de kinderen. 
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3- De stichting streeft ernaar aan de kinderen die de school bezoeken, indien 
nodig en mogelijk, medische hulp te verstrekken. Het bestaande mondhygiëne 
plan via het Nederlandse initiatief uit Jennie’s netwerk in Uganda is hier een 
goed voorbeeld van. 

4- Medische hulp voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Onder medische 
hulp valt o.a.:  

o De begeleiding naar een ziekenhuis. 
o Waar noodzakelijk dragen van (een gedeelte van) de kosten voor 

vervoer, geneesmiddelen en eventuele medische ingrepen.  
o Het regelen en toezien op zorg door ouder(s) of familieleden in het 

vervolgtraject. 
 
Lange termijnbeleid: 

1- Indien de korte termijn doelstellingen hoofdzakelijk zijn bereikt streeft de 
stichting naar het doen verlenen van hulp en zorg aan – en de begeleiding van 
oudere mensen van wie de kinderen niet in staat zijn die hulp, zorg en 
begeleiding te verlenen. 

2- Medisch dagverblijf voor kinderen van 0 tot circa 4 jaar. 
 
 
WERKZAAMHEDEN 
 
PR & Communicatie worden ingezet ter ondersteuning van fondsenwerving. De 
website www.lugacare.com is een belangrijk communicatiekanaal voor (potentiële) 
donateurs. Op de website, die regelmatig wordt geactualiseerd, is informatie te 
vinden over lopende en afgeronde projecten 
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ORGANISATIE  
 
Bestuur 
Het bestuur van de stichting komt minstens vier maal per jaar bijeen. 
Het bestuur van de stichting werkt 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.  
 
 
FINANCIËN  
Aan het einde van ieder kalenderjaar wordt door de penningmeester het boekjaar 
afgesloten. Voor 1 Juli van het nieuwe kalenderjaar zal de jaarrekening, inclusief een 
toelichting op deze jaarrekening na goedkeuring van een externe deskundige worden 
openbaar gemaakt. 
Er zal altijd worden gestreefd naar minimalisering van kosten. 
Overheadkosten zijn er niet waardoor Stichting LUGA Care in staat is de ontvangen 
middelen vrijwel geheel aan de projecten te besteden. 
 
 
Evaluatie van het beleid 
Per kwartaal zal het bestuur een financiële evaluatie doen, waarin projectvoortgang 
en uitvoeringskosten t.o.v. de budgettering wordt doorgenomen.  
Als hier afwijking zonder verklaarbare rede wordt geconstateerd zal 1 van de 
bestuursleden worden aangewezen om dit te onderzoeken.  
Wordt niemand aangewezen dan valt dit automatisch onder de werkzaamheden van 
de voorzitter. 
Uitkomst hiervan zal via een nieuw vast te stellen vergadering of per mail worden 
gedeeld met de medebestuursleden waarna het bestuur actie zal ondernemen. 
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