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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 
B. v.d. Lagemaat - v.d. Brink Kind sponsoring   
D. Snellen - Teunissen  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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Verantwoording: 
In juni 2016 is gestart met de bouw van de laatste 4 klaslokalen en de keuken. 
Onderstaand een foto reportage. 
Beide projecten waren eind 2016 op een paar kleine details na gereed. Tijdens de start 
van het nieuwe schoolseizoen in februari 2017 zijn de gebouwen in gebruik genomen. 
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Kindsponsoring: 
Eind 2016 is gestart met de mogelijkheid van kindsponsoring. Voor € 10,-- per maand 
wordt een kansarme leerling van de Little Angels School ondersteund waardoor het 
schoolgeld, schooluniform, schoenen en lesmiddelen worden betaald. Tevens krijgt de 
leerling 2 maaltijden per dag. 
 
Medische zorg: 
In 2016 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. Door goede contacten 
met in de omgeving werkzame organisaties met privé klinieken kunnen de kosten laag 
worden gehouden. 
 
Hygiëne en voorlichting: 
Op Little Angels School wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke hygiëne en 
voorlichting. Om het nut en de noodzaak in de praktijk aan iedereen te laten zien is in 
2015 gestart om met de oudere leerlingen het dorp Busaana schoon te maken. Ook in 
2016 is dit programma uitgevoerd. 
Na in 2015 de Latrine mogelijk gemaakt te hebben zijn de vrijwilligsters Amber en Merel 
Kooijman uit Ridderkerk in 2016 terug geweest om het gebouw met kleur en 
afbeeldingen een frisse uitstraling te geven. Ook dit soort initiatieven draagt wezenlijk bij 
in de educatie. 
 

 
 
Vrijwilligers: 
Stichting LUGA Care heeft geen medewerkers in dienst. Het bestuur is onbezoldigd en 
werkt waar mogelijk met vrijwilligers. Er is geen arbeidscontract met Job en Jennie 
Saku. Aan de bijdrage in hun kosten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 
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Financiële verantwoording 2016  
 

Jaarcijfers 2016 (2015):       

van: 
   Stichting LUGA Care 
   Klomperweg 115 
   6741 PG Lunteren 
   www.lugacare.com 

   RSIN nummer 853916251 
     
 

    

 

 
 

Toelichting op de jaarcijfers 2016: 
   Ultimo 2016 stonden de liquiditeiten ter vrije beschikking voor projecten in Busaana-Uganda. 

Er was geen sprake van overlopende vorderingen of overlopende schulden. 
  

mailto:lugacare@gmail.com?SUBJECT=Stichting%20LUGA%20Care
http://www.lugacare.com/
http://www.lugacare.com/


 
   

 
 
 

Stichting LUGA Care 
Klomperweg 115 

6741 PG Lunteren 
lugacare@gmail.com 

www.lugacare.com 
Rabobank: NL41 RABO 0171 2992 80 

RSIN / fiscaal nummer: 853916251 
 

 

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. 

 
 
Dankbaar kijken we als bestuur terug op het gerealiseerde resultaat in 2016. 
 
De communicatie met familie Saku verloopt effectief en correct waarin we ons als 
bestuur bevoorrecht voelen. Zo ook, en zeker niet op de minste plaats, de breed ervaren 
betrokkenheid van particuliere donateurs, stichtingen, bedrijven, kerken en 
verenigingen. Hierdoor is het werken onder de kansarme doelgroep mogelijk en  mogen 
we met vertrouwen blijven werken aan continuering en uitbreiding van de activiteiten. 
 
 
 
 
M.P. Verbeek (Voorzitter)    M. Beukhof (Secretaris) 
 
 
 
 
 
 
H.M. van Trierum (Penningmeester)  D. Snellen - Teunissen (Marketing & PR) 
 
 
 
 
 
  
B. v.d. Lagemaat - v.d. Brink (Kind sponsoring) 
 
 
 
 

 
 

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