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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 

 
De bestuursleden werken 100% onbezoldigd. 

Visie en missie en doelstellingen 
Stichting LUGA Care is een organisatie die zich inzet voor 
verbetering van de leefomstandigheden en ontwikkeling van 
kansarme mensen in Uganda, ongeacht ras, sekse of 
godsdienst. 

 
Stichting LUGA Care geeft invulling aan haar missie door hulp te 
verlenen aan projecten in Afrika, voornamelijk in het dorp 
Busaana-Uganda waar Job en Jennie Saku werkzaam zijn. 
V.a. de oprichting van Stichting LUGA Care in 2014 tot heden 
heeft dit o.a. geresulteerd in een goed gefaciliteerde, officieel in 
Uganda geregistreerde school. De Little Angels School heeft 
capaciteit voor circa 550 leerlingen die hier kwalitatief goed 
onderwijs kunnen volgen binnen een veilige omgeving. 
Hoofddoel van Stichting LUGA Care is dat 1/3de v.d. leerlingen 
uit kansarme gezinnen gratis onderwijs kunnen volgen. Zij zijn 
opgenomen in het kind-sponsorprogramma en verkrijgen naast 
onderwijs ook schoolmaaltijden en waar nodig extra hulp in 
(nijpende) thuissituaties. Jaarlijks worden zij in hun thuissituatie 
bezocht. 
 
Ook medische hulpvraag van kinderen en inwoners van 
Busaana en omgeving ligt in de missie van Stichting LUGA 
Care. Fam. Saku heeft in de regio een netwerk met diverse 
(buitenlandse) stichtingen opgebouwd die kosteloos of voor 
geringe vergoeding invulling geven aan deze hulpverzoeken. 
Daar waar noodzakelijk worden patiënten begeleid naar- en 
contact onderhouden met 1 van de ziekenhuizen van Jinja 
(afstand circa 30 km van Busaana) 
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Gebeurtenissen en verantwoording: 
 
 
Ondanks de beperkingen door de corona pandemie kunnen we ook goed nieuws melden in 
dit jaarverslag. Voor aanvullende informatie over het afgelopen jaar verwijzen we graag 
naar de gepubliceerde nieuwsbrieven op de website: 
http://www.lugacare.com/nieuwsbrieven/  
 

- Ruim 500 kinderen stonden ingeschreven aan de start van het nieuwe 
schoolseizoen voor dagelijks kwalitatief goed onderwijs en 2 maaltijden op Little 
Angels School.  
Helaas werd ook het jaar 2021 overschaduwd door de Corona pandemie. 

- Tijdens de lockdown heeft het personeel van Little Angels zich dagelijks ingezet door 
noodzakelijk onderhoud uit te voeren. De schoolgebouwen zijn in 2021 door de 
leerkrachten opnieuw geschilderd. 

- In 2020 is er buiten het schoolterrein een Community Center gebouwd. 
Deze wordt tevens als kerk gebruikt. Begin 2021 zijn voor dit Community Center 100 
stoelen gekocht zodat het officieel gebruikt  kan worden. 

- Maart 2021 is de bouw van het examengebouw voltooid die in 2020 gestart was. 
Door de oplevering kreeg Little Angels Primary School de officiële Ugandese 
registratie van Sitting Centre. De P7 leerlingen kunnen nu op de eigen school hun 
landelijk eindexamen doen. Eind 2021 heeft de eerste groep het examen hierin 
gemaakt.  

- Van eind januari tot begin juni mochten de kinderen gedeeltelijk onderwijs ontvangen 
op school. Van midden juni tot eind december kon dat niet meer op het school 
terrein i.v.m. de Covid-19 lockdown. 

- Voedsel en maaltijden zijn binnen de mogelijkheden aan sponsorkinderen en 
hulpbehoevenden in de thuissituatie uitgedeeld. Over heel 2021 is zo ruim 10.000 kg 
gedistribueerd.  

- Stichting LUGA Care heeft in 2021 alle salarissen betaald / aangevuld zodat 
personeel een gegarandeerd inkomen had en hun gezinnen hebben kunnen 
onderhouden. 

- Paul en Hussein (sponsorleerlingen vervolg onderwijs) hebben met succes hun eind 
examens gedaan voor de opleiding tot automonteur. 

- 2 leraressen hebben met succes de door LUGA Care mogelijk gemaakte vervolg 
opleiding afgerond en hun diploma ontvangen. 

- Diverse kinderen en ouderen zijn financieel geholpen voor medische zorg. O.a. een 
oor- en een schildklier operatie zijn begeleid en betaald. Totaal heeft Jennie 89 keer 
medisch geassisteerd / opgeroepen. Voor 6 kinderen is speciale bijvoeding verzorgd 
i.v.m. zware ondervoeding. Van hen zijn ook enkelen in het ziekenhuis opgenomen 
geweest. 
Er waren verscheidende brandwonden. Deze zijn behandeld met de brandwonden 
zalf die vanuit Nederland aan Jennie is gegeven. 
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De school is geschilderd. 
 
 

 
 

Een van de groepen in een opnieuw geschilderde klas. 
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De nieuwe stoelen van het Community Centre / Kerk.  
 
 

 

                           
 

        Rijst - posho - bonen, uitgedeeld aan gezinnen van sponsorkinderen en hulpbehoevende 
bewoners. 
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Voedselhulp in beeld. 

 

 
Ouderen die hulp krijgen.
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De onderwijzers, beveiliging en keukenpersoneel met hun eindejaar attentie. We hebben grote 

waardering voor hun flexibele inzet en doorzettingsvermogen in deze moeilijke periode. 
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Toekomst: 
Voor het nieuwe jaar 2022 zijn i.o.m. fam. Saku de volgende doelen gesteld: 

- Uitbreiding van het Stichtingsbestuur voor kennis en ervaring op het gebied van 
social media. 

- Hogere frequentie in het digitaal delen van nieuws uit het veld. 
- Verhogen van de PR activiteiten. Met name het benaderen van (nieuwe) partijen en 

donateurs is nodig om de stijgende kosten (die wereldwijd gevoelt worden) te 
ondervangen. 
De focus ligt hierbij met name op voedselzekerheid van kansarme kinderen, 
ondersteuning inkomenszekerheid personeel van Little Angels School en bijdrage in 
de onkosten van fam. Saku om hun werk effectief te kunnen uitvoeren. 

- Bliksemafleiders aan laten brengen op het examengebouw. 
 
 

Vrijwilligers:  
Stichting LUGA Care heeft geen medewerkers in dienst. 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 2021. 
De communicatie met familie Saku verliep opnieuw transparant en effectief. 
Als bijzonder ervaren we ieder jaar weer de enorme  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. Namens fam. Saku en bestuur ieder daarvoor heel hartelijk dank. 

 
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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