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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 en onderhouden van een nieuwe school, in stand
houden van goede educatie, medische zorg, hygiëne en
voorlichting aan kansarmen.

Verantwoording:
In 2017 zijn de volgende projecten voor Little Angels School afgerond:
- Het laatste schoolgebouw van 4 klaslokalen is in februari opgeleverd.
- De nieuwe keuken (mogelijk gemaakt door Coöperatiefonds Rabobank Vallei
en Rijn).
- Nieuw tafels en stoelen voor de kleuterklassen (mogelijk gemaakt door (PCB
de Pelikaan – basisschool in Putten)
- Hekwerk rond de speeltoestellen (mogelijk gemaakt door de catechisanten
van Hervormde Gemeente Lunteren)
- Complete aanschaf van alle sportartikelen en kleding benodigd voor lessen en
de belangrijke district- en landelijke sportwedstrijden. (mogelijk gemaakt door
Marin Sociaal Fonds)
- Uitbreiding van het Jolly Phonics lesprogramma en opleiding personeel.
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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. Door de ontwikkelingen met de
wisselkoers (begin 2017 = € 1,-- / UGX 3730 eind 2017 € 1,-- / UGX 4320) hebben
de landelijke prijsverhogingen (nog) geen echte invloed op de budgettering.
Eind 2017 was het voor bijna 100 kinderen door deze sponsoring mogelijk om naar
school te gaan. De betrokkenheid van zoveel donateurs betekent een grote steun
voor fam. Saku en Stichting LUGA Care.

Medische zorg en voedselhulp:
Door ernstige droogte in juni 2016 en januari 2017 zijn de oogsten in Uganda
grotendeels mislukt. Diverse ingrediënten moesten worden geïmporteerd en prijzen
stegen soms tot 3x de normale prijs. Veel ouders van de Little Angels School hielden
dit niet vol en deden gelukkig vroegtijdig een beroep op de school. Tijdens de 3
schoolvakantie weken (mei 2017) heeft Stichting LUGA Care voor circa 600 kinderen
(naast schoolgaande kinderen ook broertjes / zusjes en andere hulpbehoevende
kinderen) maaltijden verzorgd.
Medische hulp is verleend aan de kinderen en inwoners van Busaana voor o.a
Brandwonden, Malaria, Typhoid fever, Bilhazia, Diabetes, verwijderen van Jiggers,
etc. Waar mogelijk wordt eerste hulp gegeven en patiënten begeleid. Door goede
contacten met in de omgeving werkzame organisaties en privé klinieken kunnen de
kosten laag worden gehouden.
Gebitsverzorging, hygiëne en voorlichting:
In oktober 2017 zijn opnieuw de tandartsen van Stichting HUG (Help Uganda) 2
dagen geweest. We voelen ons bevoorrecht dat zij zich ook in Busaana willen
inspannen en zo wezenlijk bijdragen aan bewustwording en kwaliteit van het gebit.
Op de eerste dag kregen de kinderen les in tandenpoetsen waarbij een
tandenborstel en een tube tandpasta wordt uitgedeeld. De 2 de dag zijn tanden/kiezen
getrokken en (nood)vullingen geplaatst.
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 en nu in 2017 is dit programma uitgevoerd.
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Schoollicensie:
In Uganda is de regering sinds februari 2016 bezig met een professionalisering slag.
Een school moet aan diverse criteria voldoen of wordt anders gesloten.
Buiten de regels waar gebouwen, latrines, hekwerk, beveiliging en keuken aan
moeten voldoen zijn ook personele zaken aangescherpt.
Zo moet een school met 10 klassen minimaal 15 leerkrachten hebben die voldoende
gekwalificeerd zijn. Eind 2017 voldeed Little Angels School hieraan.
De licentie is in 2017 ontvangen (zie foto) en de registratieprocedure loopt.
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Jaarcijfers 2017 (2016)
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Bedragen in EUR
Omschrijving
Beginsaldo

Jaar:

Beginsalso Rabobank
Totaal beginsaldo
Inkomsten
Fonds Rabobank Vallei en Rijn
Giften / donaties
Rente / Inkomsten
Sponsoring
Totaal inkomsten
Uitgaven
Bankkosten
Bouwkosten Schoolgebouw
Diversen exploitatie
School / interieur
Educatiemiddelen
Kindsponsoring
Opleiding personeel
Onkosten fam Saku
Aanvulling salarissen onderwijzers
Medische- voedselhulp
Totaal Uitgaven

€
€

24.651
24.651

€
€

30.893
30.893

€
€
€
€
€

50.551
4
50.554

€
€
€
€
€

8.000
38.600
36
4.350
50.986

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-219
-250
-7.513
-1.476
-11.400
-1.192
-9.000
-1.592
-1.987
-34.630

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-177
-40.878
-155
-5.095
-9.000
-1.464
-458
-57.227

Saldo Rekening Courant Rabobank

€

40.575 €

2.017

2.016

24.652

Toelichting op de jaarcijfers 2017:
Ultimo 2017 stonden de liquiditeiten ter vrije beschikking voor projecten in BusaanaUganda.
Er was geen sprake van overlopende vorderingen of overlopende schulden.
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Toekomst:
Voor het jaar 2018 hopen we de volgende initiatieven te realiseren:
- Levelen van het gehele schoolterrein.
- Aanleg van verharde looppaden. (t.b.v. hygiëne en structuur)
- Aanplanten van struiken langs de wandelpaden.
- Aanleg nieuwe grasvelden voor de sport en spellessen.
- Overdekte wasplaats t.b.v. eetgerei en opslag voor droog stookhout van de
keuken in de regenseizoenen.
- Stenen opslagruimte voor gereedschappen (naast security house)
- Benodigde renovatie van het kerkgebouw op het schoolterrein. Deze ruimte is
qua afmeting noodzakelijk voor het afnemen van de officiële schoolexamens.
- Opzetten van educatieve moestuintjes binnen het schoolterrein.
Vrijwilligers:
Stichting LUGA Care heeft geen medewerkers in dienst. Het bestuur is onbezoldigd
en werkt waar mogelijk met vrijwilligers. Er is geen arbeidsovereenkomst met Job en
Jennie Saku. Aan de bijdrage in hun kosten kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend.
Tot slot:
Dankbaar kijken we als bestuur terug op het jaar 2017.
Ook over 2017 kunnen we als bestuur melden dat de communicatie met familie Saku
helder en effectief was. Als bijzonder ervaren we steeds de betrokkenheid van
particuliere donateurs, stichtingen, bedrijven, kerken en verenigingen. Hierdoor is het
werken onder de kansarme doelgroep voor fam. Saku mogelijk en mogen we ons
met vertrouwen blijven inzetten voor de kinderen van Little Angels School en de
kansarme inwoners van Busaana.
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)

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.

