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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan 2021 – 2025 waarin de doelstellingen en activiteiten van
de stichting worden verwoord.

Visie en missie
Stichting LUGA Care is een vrijwilligers organisatie die zich
inzet voor verbetering van de leefomstandigheden en
ontwikkeling van kansarme mensen in Uganda ongeacht
afkomst, sekse of godsdienst.
Stichting LUGA Care geeft invulling aan haar missie door hulp
te verlenen aan met name de projecten in Uganda waar familie
Saku als vrijwilliger mee werkzaam is. Vanaf de oprichting in
2014 heeft de nadruk gelegen op hulp in de opbouw en
uitbreiding van de Little Angels School in Busaana. Inmiddels is de school een
officieel erkende en geregistreerde school in Uganda.
Stichting LUGA Care werft niet alleen fondsen, maar stimuleert ook betrokkenheid
van mensen, bedrijven en organisaties om ongelijkheid op sociaal, educatief en
medisch vlak in Uganda onder de aandacht te brengen.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene
bestuursleden die het Kind-Sponsorprogramma en de PR & Marketing in goede
banen leiden.
Het bestuur komt, zo mogelijk (tijdens corona pandemie niet mogelijk geweest), 4x
per jaar fysiek bij elkaar voor overleg.
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en werkt 100% onbezoldigd.
Het bestuur zal waar nodig en mogelijk werkgroepen aanstellen om doelstellingen te
kunnen realiseren. Deze werkgroepen zullen hun activiteiten en resultaten (beknopt)
rapporteren aan het bestuur.
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Ontstaan
In 2008 vertrok Jennie Saku uit Lunteren als vrijwilligster voor enkele maanden naar
Uganda. Zij werd diep getroffen door de erbarmelijke levenssituatie van de vele
kansarme kinderen. Zij gingen niet naar school, waren verstoken van medische zorg
en goede voorlichting. De kinderen en hulpbehoevende ouderen in Uganda hebben
Jennie nooit meer losgelaten.
In 2010 leerde zij Job kennen en in juni 2013 zijn zij getrouwd. Job was destijds
werkzaam als sociaal werker bij weeshuizen. In 2011 was door hem een schooltje
opgericht die gebruik kon maken van het plaatselijke kerkje, 1 houten schuurtje en
een lemen hut.
Samen zetten Job en Jennie zich nu in voor het dorp Busaana en haar omgeving.
Het is een vissersdorp aan het Victoriameer op circa 40 minuten rijden met auto of
bromfiets van de stad Jinja. Het is ook met de boot vanaf de stad bereikbaar.
Gepassioneerd door de inzet en overtuigd van de noodzaak hebben familie, vrienden
en bekenden van Jennie met veel enthousiasme Stichting LUGA Care opgericht.
De naam LUGA Care en haar logo zijn als volgt ontstaan:
- De voertaal in het dorp en de omgeving van Busaana is het Luganda
- Jennie komt uit Lunteren en de afkorting LUGA maakt dus 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.

Doelstelling
Doel van de stichting is met kennis en financiën die projecten te ondersteunen die
het leven van kansarme en hulpbehoevende mensen in Uganda positief
beïnvloeden, waardoor met nieuwe energie een zelfredzame toekomst mogelijk is.
De stichting geeft hier invulling door- en aan middels:
- Opgezet kind-sponsorprogramma – gratis onderwijs, gezonde voeding,
kleding, medische voorzieningen en hygiëne voorlichting. Contact wordt in
Nederland met de donateurs door de stichting onderhouden.
- Opleiding en inkomensvertrouwen voor het personeel bij Little Angels School.
- Aanvulling onderhoud van de schoolgebouwen en zo nodig nieuwbouw
- Hulpbehoevende ouderen ondersteunen voor medische- en voedselhulp.
- Bijdragen in noodzakelijke onkosten van fam. Saku om het werk in Uganda
mogelijk te maken.
- Sparringpartner voor fam. Saku d.m.v. advies inwinnen bij deskundigen
werkzaam in Nederland of daarbuiten.
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Deel v.d. onderwijzers en personeel van Little Angels School

Werkwijze
PR & Communicatie worden ingezet ter ondersteuning van fondsenwerving.
Financiële middelen worden zo verkregen middels contacten van Jennie in
Nederland, de stichting-website www.lugacare.com , het kind-sponsorprogramma,
(gratis) advertenties, mailingen, (inzameling) acties en gerichte uitleg aan (kerkelijke)
instanties, bedrijven en individuele personen.
Updates en vorderingen worden via (digitale) nieuwsbrieven verspreid. Deze zijn te
lezen via de link www.lugacare.com/nieuwsbrieven/
Deelnemers aan het kind-sponsorprogramma ontvangen jaarlijks een foto en update
over de vorderingen van hun sponsorkind.
Het bestuur dient als sparringpartner en aanspreekpunt voor fam. Saku in Nederland.
Voor projecten met een investering van boven de € 1.000,-- worden vooraf
calculaties ter beoordeling aangeleverd.
Niet aanwezige kennis voor vragen uit projectgebied(en) worden bij de achterban
uitgezet of binnen het netwerk van de bestuursleden bij hulporganisaties
(voornamelijk) in Nederland ingewonnen.

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

Financieel
Aan het einde van ieder kalenderjaar wordt door de penningmeester het boekjaar
afgesloten. Voor 1 Juli van het nieuwe kalenderjaar zal de jaarrekening door een
kascommissie worden beoordeeld. Na goedkeuring zal de jaarrekening op de
website openbaar worden gemaakt. www.lugacare.com/financieel/
Behaalde resultaten, zichtbaar vanuit de jaarcijfers worden toegelicht door de
opsomming onder gebeurtenissen en verantwoording
Beleid en doelen 2021 – 2025
Vanaf de oprichting in 2014 is hard door alle partijen gewerkt aan de realisatie van
een officieel geregistreerde school in Uganda. De school vervult een regiofunctie en
biedt een veilige werkplek aan 15 leerkrachten, 2 beveiligers en 3 koks.
In februari 2020 stonden 513 leerlingen ingeschreven.
Op moment van opstellen van dit beleidsplan zijn de beperkingen door de Covid-19
pandemie merkbaar. P7, de hoogste klas, heeft ondertussen weer het onderwijs op
school mogen volgen, de andere klassen krijgen wekelijks huiswerk thuis.
De focus van de stichting zal naast de bestaande hulp, ook geformuleerd
onder doelstellingen (die waar mogelijk financieel stapsgewijs ook weer wordt
afgebouwd) zich in de aankomende jaren richten op realisatie van onderstaande
punten:
-

-

-

Uitbreiding van het kind-sponsorprogramma tot 170 leerlingen op de Little
Angels School. (moment van opstellen zijn 142 leerlingen gekoppeld aan een
donateur)
Uitrollen van het pilot project “donateur-programma beroepsonderwijs” voor
kansarme leerlingen uit en na P7 (hoogste klas). Het volgen van
beroepsonderwijs geeft een wezenlijke bijdrage aan een stabiele toekomst
met inkomen.
Bouw van een noodzakelijk kantoor voor de schooldirectie
Onderhoudswerkzaamheden – schilderen schoolgebouwen.
Verbetering en participatie in kosten van de huisvesting voor onderwijzend
personeel.
Automatisering programma voor Stichting LUGA Care. Door de gestage groei
van donateurs, gekoppeld aan een kind is dit noodzakelijk.
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Leerlingen P7 na hun laatste schooldag (2021)

Uitdelen van fruit aan de kinderen uit Busaana
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