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De Stichting Auntie Rosette wil kinderen in Uganda 
naar school laten gaan.  De stichting is ontstaan uit een 
kleinschalig initiatief vanaf het jaar 2000 om twee meis-
jes financieel te helpen om ook naar school te kunnen 
gaan. Deze meisjes waren de oudste twee nichtjes van 
Rosette, die met hulp van de Nederlandse Stefanie naar 
school was gegaan. Steeds meer nichtjes en neefjes 
en andere kinderen uit het dorp vroegen hun Auntie 
Rosette of zij ook naar school mochten. De Stichting 
Auntie Rosette is in 2012 opgericht om de activiteiten 
en vooral de financiën te formaliseren om deze grotere 
groep te helpen om naar school te gaan. 

De doelgroep is kansarme kinderen uit Kamahuri, 
het geboortedorp van Rosette, in Zuid-West Uganda. 
Rosette bepaalt op basis van de behoefte of kinderen 
in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de 
stichting. Zij waakt erover dat het geld alleen gaat naar 
kinderen, die serieus hun best doen. Rosette zorgt ook 
ervoor dat het geld daadwerkelijk gebruikt wordt om 
naar school te gaan.

Inzamelen gelden
De stichting zamelt in Nederland geld in. Omdat er 
steeds meer kinderen naar de middelbare school gaan, 
is jaarlijks circa € 11.000 nodig om de huidige groep 
van 21 kinderen naar school te laten gaan. De kosten 
worden circa twee derde gedekt door de vaste en 
terugkerende donaties en voor een derde door eenma-
lige giften. Werving van vaste donateurs vindt vooral 
plaats onder familie, vrienden en kennissen. Voor het 
werven van additionele giften schrijft de stichting goe-
de doelen aan, veelal scholen, kerken, en ook andere 
instellingen, zoals de Rotary, Lionclubs en Emmaus-win-
kels. Ook zijn er kleine acties, zoals kerstacties en spon-
soractiviteiten. De inkomsten zijn nu net hoog genoeg 
om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Als er 
uitzicht is op structureel meer inkomsten, zal de stich-
ting Rosette laten weten dat meer kinderen gesponsord 
kunnen worden.

Het bestuur van de stichting vergadert jaarlijks twee-
maal om wervingsplannen en –ideeën met elkaar te de-
len. Tussendoor hebben de bestuursleden regelmatig 
contact om ontwikkelingen te bespreken en activiteiten 
af te stemmen.
Met haar activiteiten wil de stichting ook haar naams-
bekendheid vergroten. Hoe meer mensen van de 
stichting weten, des te meer mensen aan deze stichting 
kunnen denken (en kunnen bijdragen). Juist door de 
toenemende kosten is het belangrijk het aantal vaste 
donateurs te vergroten. Dit geeft meer zekerheid voor 
de inkomsten. De reclame voor de stichting gaat vooral 
van mond tot mond. Om de paar jaar komt Rosette 
naar Nederland (niet op kosten van de stichting!). Dan 
bezoekt Rosette samen met bestuursleden donateurs 
en potentiele donateurs.

Besteding van gelden
De voorzitter staat in nauw contact met Rosette, die 
in Uganda woont en werkt. De voorzitter stemt met 
Rosette af wanneer er hoeveel geld nodig is. In principe 
zijn er drie momenten per jaar dat een bedrag wordt 
overgemaakt naar Uganda. Dat is aan het begin van elk 
trimester, zodat op dat moment het schoolgeld direct 
betaald kan worden en andere inkopen (zoals school- 
spullen, uniformen, overige kleding en voedsel) gedaan 
kunnen worden. Rosette zorgt in Uganda voor de be-
talingen. De inkomsten van de stichting zijn te laag om 
dit strategisch te beleggen of te laten renderen.
De inkomsten van de Stichting komen voor 100% 
ten goede aan de kinderen in Uganda. Het bestuur 
ontvangt geen beloning voor zijn activiteiten. Ook 
gemaakte onkosten voor bestuursactiviteiten zijn 
voor eigen rekening, in lijn met de doelstelling dat alle 
inkomsten daadwerkelijk voor 100% ten goede komen 
aan de kinderen.
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