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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. 

 

 

 

 

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

 

Verantwoording: 
De in het jaarverslag 2018 aangekondigde nieuwbouw van de examenruimte heeft door 
aanpassingen in de regelgeving vertraging opgelopen (nieuwbouw gestart in 2020). 
: 

- Ruim 400 kinderen kregen in 2019 dagelijks kwalitatief goed onderwijs en 2 
maaltijden op Little Angels School. 

- Voor 4 leerkrachten is / loopt het traject van vervolgopleiding voor een hogere 
onderwijslicentie.  

- Als nieuw pilotproject is voor 2 oud-leerlingen een vervolgopleiding mogelijk 
gemaakt. Dit betreft zowel financiële als persoonlijke trajectbegeleiding. 

- Solarpannels op de school geplaatst. Er is voor de hogere klassen nu ook 
avondonderwijs (extra les) mogelijk. 

- Aanschaf printer voor kostenreductie lesmaterialen. 
- Groot onderhoud aan plafonds hoofdgebouw i.v.m. haarscheurvorming. 
- Diverse nieuwe muziekinstrumenten aangeschaft 
- 4 Wereldbollen aangeschaft voor de topografie lessen 
- 16 Februari 2019 – officiële registratie van de school 
- Juni 2019 – Sitting centre numner ontvangen.  Studenten uit P7 kunnen 

na ingebruikname nieuwe examenlocatie op de eigen school het examen 
doen.  
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Kindsponsoring: 
Eind 2016 is gestart met het kindsponsorprogramma. Voor € 10,-- per maand wordt 
een kind uit een kansarm gezin op de Little Angels School onderwijs aangeboden. 
Middels deze donatie wordt het schoolgeld, schooluniform, schoenen, lesmiddelen 
en 2 maaltijden per dag voor hen betaald. Als de kosten, i.v.m. koersverschillen of 
andere omstandigheden oplopen dan wordt dit door Stichting LUGA-Care waar 
nodig aangevuld vanuit de algemene middelen. 
Eind 2019 zaten 131 kinderen in het sponsoring programma en kregen zo de  
mogelijkheid naar school te gaan. De betrokkenheid van zoveel donateurs 
betekent een grote steun voor fam. Saku en Stichting LUGA Care. 
Inmiddels is zoals bij de verantwoording gemeld een pilot project met 2 leerlingen 
gestart voor vervolgonderwijs. In de toekomst hopen we de echte “doeners” voor 
wie theoretisch vervolgonderwijs geen optie is het volgen van beroepsonderwijs 
mogelijk te maken. (zie foto’s) 

 

Medische zorg en voedselhulp: 
De Amerikaanse organisatie die een deel van de voedselhulp tot seizoen 2018 / 
2019 op zich nam is definitief gestopt. Stichting LUGA Care heeft deze 
verantwoordelijkheid nu in zijn geheel op zich genomen en dit behoort vanaf 2019 
voor haar tot 1 van de kerntaken. Ook de salarissen van koks en security zijn hierin 
opgenomen. 
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 2019 zijn in totaal 55 kinderen en volwassenen geassisteerd en begeleid.  
Door goede contacten in de omgeving met andere organisaties en privé klinieken 
kunnen de kosten laag worden gehouden. 

 
Hygiëne, gebitsverzorging en voorlichting: 
In oktober 2019 zijn opnieuw de tandartsen van Stichting HUG (Help Uganda) twee 
dagen geweest. We voelen ons bevoorrecht dat zij zich ook in Busaana willen 
inspannen en zo wezenlijk bijdragen aan onderhoud, 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 131 kinderen 
geholpen. 
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 2019 is dit programma uitgevoerd. 
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Toekomst: 
Wereldwijd geeft de onzekerheid inzake de ontwikkelingen door Covid-19 de nodige zorg. 
Ook in Uganda is er een locdown die op moment van schrijven nog voornamelijk van kracht 
is. De plannen voor 2020 richten zich met name op: 

- Verplaatsing / renovatie kerkgebouw van het schoolterrein zoals door de 
onderwijsinspectie is opgedragen. Door de gewijzigde regelgeving is het bestaande 
gebouw niet te gebruiken als examenruimte en zal afgebroken worden. 
Naast examenruimte krijgt het gebouw van circa 300m2 de functie eetzaal. Er kan zo 
nog meer aandacht aan hygiëne gegeven worden. 

- Verhoging van de onderwijskwaliteit. 
Dit zal nooit ten koste mogen kunnen gaan voor kinderen uit kansarme gezinnen. 
Circa 1/3 van alle leerlingen kunnen daarom indien nodig een beroep doen op het 
kindsponsorprogramma. 

 

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 2019. 
Ook over 2019 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 
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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