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Jaarrekening 2020

Balans 31 december 
2020
Op rekening 11.679 Eigen vermogen 11.679
Nog te betalen 0 Reservering J.B. 0
Nog te ontvangen 0 Lang lopende 

schulden
0

Totaal 11.679 11.679

Winst en verliesrekening
uitgaven inkomsten

schoolgeld 5.142,00 Periodieke giften 5.600,00
thuisonderwijs 1.973,- Eenmalige giften 1.410,00
voedselondersteuning 2.450,-
aanvullend levensonder-
houd

1.690,-

huur tuinen 105,00
bankkosten 165,15
transactiekosten 30,00

Balans 1 januari 2020
Op rekening 16.224,15 Eigen vermogen 16224,15
Nog te betalen 0 Reservering J.B. 0
Nog te ontvangen 0 Lang lopende 

schulden
0

Totaal 16.224,15 Totaal 16224,15

Toelichting bij jaarrekening

Bij de balans
De doorstroom van kinderen van de basisschool naar het voortgezet en beroepson-
derwijs heeft ook dit jaar doorgezet. Hierdoor zijn de kosten van het schoolgeld ook 
in 2020 zijn toegenomen. Dit jaar gingen er 13 kinderen naar de lagere school en 8 
naar voortgezet of beroepsonderwijs. Daarnaast zijn er extra uitgaven geweest om 
de families door de coronacrisis heen te helpen. Door de sluiting van de scholen wa-
ren de kinderen, die normaal gesproken op kostschool verblijven, thuis. Zodoende 
waren er meer monden te voeden. De inkomsten bleven in 2020 erg achter, omdat 
door de uitbraak van het coronavirus het moeilijk was om activiteiten te organiseren 
en extra inkomsten te genereren. De uitgaven (€ 11555,15) van de Stichting waren 
zodoende fors hoger dan de inkomsten die in 2020 gegenereerd zijn (€ 7010).  Ge-
lukkig hebben we het verlies van € 4.545 op kunnen vangen met het eigen vermo-
gen. Dat is daardoor wel verder afgenomen. 

Winst- en verliesrekening

Het jaar 2020 begon met de gebruikelijke kosten voor schoolgeld, schoolspullen, 
nieuwe uniformen, persoonlijke verzorging en transport. Daarnaast hebben we ook 
dit jaar moeder Molly geholpen met de huur van tuinen, zodat zij zelf voedsel kan 
verbouwen.In april hebben we een extra gift overgemaakt om bij te dragen in de 
huisvestingskosten van de meiden in Kampala en voedsel voor de kinderen in het 
dorp. Door de lockdown konden zij niet op school konden blijven. In de loop van het 
jaar hebben we vanuit de Stichting geregeld dat de kinderen in groepen thuisonder-
wijs kregen. Daarvoor zijn giften overgemaakt in september en in november. Ook is 
er een oven gekocht voor Doreen, die de opleiding kok/catering volgt, zodat zij thuis 
kon oefenen met het bakken van taarten, etc. In december zijn de kinderen verrast 
met een kerstdiner en een kadootje. Alle werkzaamheden voor de Stichting worden 
belangeloos gedaan, waardoor er geen bestuurskosten en kosten voor communica-
tieactiviteiten zijn. De inkomsten zijn grotendeels afkomstig van vaste donateurs. Dat 
is heel fijn en geeft de Stichting een vaste basis. Samen met de incidentele bijdragen 
van 2020, aangevuld met gespaard vermogen, kon de Stichting in 2020 de kosten 
dragen.

verlies 4.545,15
TOTAAL 11.555,15 7.010,00


