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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.
In april 2018 hebben de bestuursleden Brandine van de Lagemaat, Riny Beukhof
en Rien van Trierum de projecten in Busaana bezocht. Een reisverslag hiervan is
te lezen in de nieuwsbrief van Juli 2018
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 2018 zijn de volgende projecten voor Little Angels School afgerond:
- Herinrichting opslagruimte met nieuwe afsluitbare kluisje / kastjes.
- Uitbreiding – nieuwe inrichting personeelsruimte.
- Volledige schoolterrein geleveld, voorzien van verharde looppaden.
Grasvelden ingepland en hagen aangeplant.
- Overdekte opslag gebouwd voor droog stookhout.
- Afwasplek bij de keuken overkapt, voorzien van nieuwe droogrekken etc.
- Gereedschap opslagruimte gebouwd naast het security gebouw.
- Brandblussers aangeschaft en geplaatst in de 2 schoolgebouwen en
keuken.
- Bliksem afleiders op de gebouwen geplaatst.
- License kleuterklassen gerealiseerd.
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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.
Eind 2018 zaten 112 kinderen in het sponsoring programma en kregen zo de
mogelijkheid 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:
In 2018 is Little Angels School zonder opgaaf van rede geconfronteerd met het
uitblijven van financiële ondersteuning door een Amerikaanse organisatie. Zij
droegen een deel van de kosten voor de voedselverstrekking. Continuïteit voor het
dagelijks verstrekken van maaltijden aan alle personeelsleden en circa 400
leerlingen kwam hierdoor in gevaar. Stichting LUGA Care heeft de tekorten op zich
genomen. Ook voor 2019 blijven we deze financiële hulp geven. Door jaarlijkse
evaluatie zullen we de noodzaak hiervoor bekijken.
Medische hulp is verleend aan de kinderen en inwoners van Busaana voor o.a
Brandwonden, Malaria, Typhoid fever, Bilhazia, Diabetes, verwijderen van Jiggers,
etc. . In 2018 zijn in totaal 85 kinderen en volwassenen geassisteerd en 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 2018 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 2de 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.

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.

Stichting LUGA Care
Klomperweg 115
6741 PG Lunteren
lugacare@gmail.com
www.lugacare.com
Rabobank: NL41 RABO 0171 2992 80
RSIN / fiscaal nummer: 853916251

Jaarcijfers 2018 (2017):
van:
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Bedragen in EUR
Omschrijving
Beginsaldo
Beginsaldo Rabobank

Jaar:

Jaar:
2018

Inkomsten
Giften / donaties
Rente inkomsten
Sponsoring
Totaal Inkomsten
Uitgaven
Aanvulling salarissen onderwijzers
Bankkosten
Verzekeringen
Diversen exploitatie (schoolmaaltijden)
Educatiemiddelen
Kindsponsoring
Medische- Voedsel hulp
Onkosten Familie Saku
Opleiding personeel
Schoolgebouw & Interieur
Totaal Uitgaven
Saldo Rekening-Courant Rabobank

2017

€
€

40.575
40.575

€

44.922

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€

24.651
24.651

€
€
2 4
13.000 €
57.923 €

50.551

-6.683
-327
-3.401
-7.060
-1.025
-13.209
-1.791
-9.945
-924
-13.065
-57.430
41.068

50.554

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-1.592
-219
-250
-1.476
-11.400
-1.987
-9.000
-1.192
-7.513
-34.630
40.575

Toelichting op de jaarcijfers 2018:
Ultimo 2018 stonden de liquiditeiten ter vrije beschikking voor projecten in Busaana-Uganda.
Er was geen sprake van overlopende vorderingen of overlopende schulden.
Stichting LUGA Care:
Voorzitter:

Secretaris:
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Toekomst:
Voor het jaar 2019 richten we ons met name op:
- Plaatsing van solar panels op beide schoolgebouwen.
- Verplaatsing / renovatie kerkgebouw van schoolterrein. Gebouw geschikt maken als
examenfaciliteit volgens de nieuwste eisen van Uganda.
- Voortdurend streven de kwaliteit van het onderwijs naar een nog hoger level te
brengen.
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 2018.
Ook over 2018 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)
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