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1.INLEIDING

!

!

In 2014 kreeg fotograaf Linelle Deunk opdracht van Marie Stella Maris om foto’s te maken van één van de
(inmiddels 7) projecten die de Marie Stella Maris Foundation heeft ondersteund (zie verder http://marie-stellamaris-foundation.org/en/projects/). De opdracht betrof één van haar projecten in Uganda.

ma r ie -st e l l a-ma ri s
De Marie Stella Maris Foundation werkt samen met het Women for Water Partnership
(http://www.womenforwater.org/openbaar/index.php), een wereldwijde samenwerking van 26
vrouwennetwerken die werkzaam zijn op het gebied van het bestrijden van armoede en duurzame
ontwikkeling in meer dan 100 landen. Het Women for Water Partnership is speciaal gericht op sociale en
economische ontwikkeling van vrouwen door ze te helpen bij hun basis water en sanitaire behoeften.

k ato si w om en de vel opment group
Een van deze leden van dit Partnership is de Katosi Women Development Trust (KWDT), gevestigd in
Kampala, hoofdstad van Uganda (https://katosiwomen.wordpress.com). KWDT heeft een ‘field office’ in
Katosi. KWDT is een niet gouvermentele organisatie, die als doel heeft het verbeteren van het algemeen welzijn
in arme, landelijk gelegen, boerengemeenten en gebieden in het Mukono District. KWDT ondersteunt 18
vrouwengroepen (waarbij in totaal meer dan 450 vrouwen zijn aangesloten) en verstrekt aan deze groepen
microkredieten voor onder meer de bouw van harvest tanks voor de opvang van water, alsmede biosand
filters, (bio-)toiletten en koeien. KWDT levert de genoemde goederen en faciliteert bovendien trainingen aan
deze vrouwengroepen op het gebied van hygiene, watervoorzieningen, gezondheid, leiding geven,
groepsprocessen en management,

door masons van KWDT gebouwde harvesttank en een met eenmicrokrediet aangeschafte koe
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f oto opdra cht
Linelle Deunk ging in augustus 2014 samen met vriendin, assistent en jurist Danielle de Boorder, in opdracht
van de Marie-Stella-Maris-Foundation naar het Mukono district om 20 documentaire beelden te maken
alsmede 8 autonome (kunst) foto’s. De laatste beelden hebben tot doel de boodschap van Marie-Stella-Maris
met mooie foto projecten in de media te bekrachtigen.
Zij werden in het gebied begeleid door George Katongole, werkzaam bij KWDT. Gedurende 6 dagen waren zij
daar bezig met het project en bezochten daartoe de aangesloten vrouwen in hun huizen, scholen,
gezondheidscentra en op werk- en trainingslocaties. Zij verbleven in de field-office (locale standplaats) in
Katosi.

!
pa u l
Meerdere keren gedurende deze 6 dagen waren zij te gast bij twee lokale Oegandese families, de familie en
van Gertrud en de familie van Jackline.
Bij Jackline maakten ze kennis met de 16-jarige Paul. Paul was een jaar daarvoor aangekomen bij buren van
Jackline, alwaar hij werkte. Paul was uit het Oosten van Uganda met hen meegekomen in de hoop dat hij geld
kon verdienen en een betere toekomst tegemoet ging. De ouders van Paul waren overleden toen hij ongeveer
12 was en zijn broers en zussen waren niet in staat om voor hem te zorgen. Bij deze buren werd hij echter niet
goed behandeld en is hij daar weglopen en bij Jackline en haar echtgenoot aangelopen. Hij kond daar blijven
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en is nu deel van de familie. Hij werkt nu bij Jackline als tuinman (Jackline heeft een stuk land waarop ze
gewassen kweekt voor eigen gebruik en verkoop).

!

Tijdens de fotosessie met Paul werd als grapje voor de komst van regen gedanst. En inderdaad, na enige tijd
begon het daadwerkelijk te regenen. Paul keek opeens omhoog en begon in zichzelf een liedje te zingen. Het
bleek een soort kinderliedje te zijn, waarbij dromen uitkwamen. Op de vraag wat de droom van Paul was,
antwoordde hij (zonder enige aarzeling) ‘to go to school’. En dat was het begin van het idee om kinderen uit
het Mukono District naar (een betere) – regionale school te sturen.

2014 | Linelle fotografeert Paul, vlak hierna zong Paul ineens zijn kinderliedje

!!
!!
!!
!!
!!
!
!
! van 22
5
!

W H I T E

C O W S

F O U N D AT I O N

2 . S T R AT E G I E

!

opr i ch ti ng st i cht i ng
Stichting White Cows Foundation (WCF) is op 14 oktober 2015 (informeel) opgericht in Kampala. De notariële
oprichtingsakte van de stichting is op 2 december 2015 verleden door notaris mr. Van Eegeraat (Schepers en
Van Nunen Netwerk Notarissen) te Uden. De stichting richt zich op kinderen en jong volwassenen in het
Mukono District (hieronder het rood omlijnde gebied).

!

!

!
Het Mukono district is met rood aangegeven

doe l s tel l i n g
Doelstelling van WCF is het aan kinderen en jong volwassenen uit het Mukono District verschaffen van
kwalitatief goed en bij de talenten van scholier/student passend onderwijs (in de ruimste zin des woords). Een
en ander is niet beperkt tot primary of secondary school. Ook college, university of een vocational school
(beroepsopleiding) komen in aanmerking, afhankelijk van het niveau en prestaties van het individuele kind.
Educatie en het ontplooien van talenten is volgens ons de sleutel naar betere leefomstandigheden voor de
kinderen zelf, hun families, het netwerk waartoe zij behoren en – veelal- het dorp of de gemeente waar zij toe
behoren.

!
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pu bl ic - pri vat e sc hools
Er zijn in 2014 en 2015 in het Mukono District enkele public en private schools bezocht. Daarbij is
geconstateerd dat de klassen overvol zijn (soms zelfs meer dan 100 kinderen). In Oeganda bestaat op veel
scholen de mogelijkheid om daar te wonen (internaat/kostschool). Het slaapgedeelte gedeelte van de
bezochte scholen is daarbij veelal onder de maat en liet veel te wensen over om een redelijk studieklimaat te
creëren.
Soms ging het daarbij om een schotje dat geplaatst was achterin het klaslokaal, waar 8 matrasjes waren
opgestapeld. De hygiëne is vaak slecht en er zijn weinig leermiddelen. Naar onze mening voldoet dit een en
ander niet aan het criterium ‘kwalitatief goed en bij de talenten van het kind passend onderwijs’. Vandaar dat
voor de kinderen die via WCF naar school zullen gaan, zal worden uitgegaan van de navolgende
uitgangspunten.

!

U it ga n gspunt e n

!

1. kwalitatief goed - kleine klassen
Eerste uitgangspunt is dat de scholieren/studenten naar een school zullen gaan waar kwalitatief goed
onderwijs wordt gegeven, met (relatief) kleine klassen.

!

2. eigen regio
Het tweede uitgangspunt dat de scholieren/studenten dit kwalitatief en passend onderwijs volgen in de eigen
regio. Mocht daartoe aanleiding zijn (als een kind bijvoorbeeld doorstroomt naar universiteit), dan kan het
onderwijs ook buiten de eigen regio gevolgd worden.

!

3. gehele schooltr aj ect
Het derde uitgangspunt is dat indien een scholier/student via WCF naar school gaat, hij/zij de opleiding af zal
mogen maken. Dat wil zeggen minimaal tot en met de afronding van secondary school en – zo mogelijk – ook
college of universiteit.

!

4. boa rding school
Vierde uitgangspunt is dat de scholieren/studenten in beginsel naar boarding school zullen gaan. Dit heeft
meerdere redenen. In de eerste plaats zijn de afstanden in het district groot. De afstand tussen de woonplaats
en de school kan een paar kilometer zijn. De scholieren/studenten moeten deze afstand (uitzonderingen
daargelaten) te voet afleggen, hetgeen allerlei gevaren met zich meebrengt. De scholen in Oeganda zijn pas
rond 17 uur uit. Vanaf 17.30 uur is het donker. De dirty road is in het donker niet veilig vanwege het verkeer en
de weggetjes door de velden zijn donker en gevaarlijk voor met name meisjes. Er is een tweede reden voor de
keuze van een boarding school en dat is dat de schoolprestaties aanzienlijk verbeteren, omdat de scholieren/
studenten veel meer tijd hebben voor hun studie. De reistijd vermindert aanzienlijk en thuis moeten de kinderen
allerlei klusjes doen en is er bovendien geen ruimte om in alle rust te werken (de households waartoe de
kinderen behoren bestaan uit veel personen). De laatste reden is dat kinderen zelf hieraan de voorkeur geven.
Het wordt als ‘privilege’ gezien om naar een (kwalitatief goede) boarding school te gaan.
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5. per household 2 ki nderen
Vijfde uitgangspunt is dat maximaal twee kinderen per household via WCF een scholarship krijgen. een
household is ruimer dan gezin. Het gaat hier veelal om gezinnen waar niet alleen de eigen kinderen wonen,
maar soms ook neven en nichten, grootouders, soms buurkinderen of – zoals in het geval van Paul –
weeskinderen. Educatie van één of twee kinderen uit een household kan de hele household mee omhoog
trekken. Dit komt onder meer omdat als één kind wordt vrijgesteld van schoolkosten er meer middelen zijn ten
behoeve van de educatie van de andere kinderen. WCF stelt soms als voorwaarde voor scholarship dat het
geld dat besteed zou worden aan de educatie van het gesponsorde kind, beschikbaar wordt gesteld aan een
broer of zus, neef of nicht of andere persoon behorend tot de household. Nadat het kind de opleiding heeft
afgemaakt, zal hij/zij naar verwachting een beter betaalde baan kunnen vinden, zodat er geld beschikbaar
komt voor de familie/household. WCF gaat daarom in beginsel uit van één en maximaal twee scholarships per
household, zodat zoveel mogelijk households hiervan kunnen profiteren.

!

6. minimaal 1 meisj e
Het laatste uitgangspunt is dat per household bij voorkeur minimaal een meisje via White Cows Foundation
een scholarship of microkrediet zal krijgen. Dit vanwege het feit dat meisjes in de regio worden achtergesteld
bij jongens, omdat ze zich als eerste verdienstelijk moeten maken in het huishouden als er te weinig
beschikbare middelen zijn en de kansen voor jongens hoger worden ingeschat.

!
!

Hoe kan de doelstelling worden bereikt?
Doelstelling van WCF is het aan kinderen en jong volwassenen uit het Mukono District verschaffen van
kwalitatief goed en bij de talenten van de scholieren/studenten passend onderwijs (in de ruimste zin des
woords).

!

1. schola rships
WCF wil dit doel bereiken door het verstrekken van subsidies (scholarships), dan wel een mikrokrediet aan
kinderen en jong volwassenen in het Mukono District. ‘Verschaffen’ betekent onder meer ervoor zorgen dat
iets beschikbaar komt. Dit dient ruim te worden uitgelegd. Om een kind in staat te stellen kwalitatief en
passend onderwijs te volgen, zal niet alleen de opleiding zelf dienen te worden gefinancierd. Ook boeken en
leermiddelen (pen, potlood, liniaal, maar in geval van een vocational school ook bijvoorbeeld gereedschap),
maaltijden, de kosten van boarding en een uniform of een set passende kleding en schoenen behoren tot de
kosten. Daarnaast zullen de scholieren/studenten zoveel mogelijk worden geadviseerd en begeleid bij de
schoolkeuze alsmede bij het onderzoek naar de talenten van het kind.

!

2. coordina tor in het Mukono district
Vanaf januari 2016 zullen via WCF 4 kinderen voor hen passend onderwijs volgen (waarover later meer), 2
jongens en 2 meisjes. Voor het bereiken van de doelstelling is een samenwerking met iemand ter plaatse
onmisbaar. We hebben iemand nodig die de scholen (regelmatig) bezoekt, de kinderen bezoekt en spreekt, de
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rapporten van de kinderen controleert (en daarvan een foto maakt en aan WCF doorstuurt), de
aanmeldingsformulieren invult en de rekeningen betaalt.

!

Daarom werkt WCF samen met George Katongole, die in dienst is van KWDT. George is minimaal een keer
per week in Katosi en omstreken en bezoekt vanuit zijn werk voor KWDT regelmatig het gebied en de
betreffende gezinnen. Doordat George Katongole al in het gebied werkzaam is, kunnen we de kosten laag
houden. De meeste scholen in de regio liggen op zijn route van en naar Katosi. Bovendien kan George als
geen ander met de kinderen en ouders praten omdat hij hun vertrouwen geniet en weet wat de valkuilen en
kansen zijn in een gesprek, die deels ook cultureel bepaald zijn wat betreft sociale wenselijkheid en het
onderwijssysteem kent.

!

#
14 oktober 2015 | WCF is opgericht. v.l.n.r. George Katongole, Linelle Deunk en Daniëlle de Boorder in
Kampala.
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3. sa me nwerking KWDT
KWDT heeft als doelstelling eveneens educatie op haar programma staan. De bedoeling van KWDT is om een
programma te ontwikkelen waarbij kinderen van de 450 aangesloten vrouwen uit de 18 netwerken de kans
krijgen naar school te gaan. Het zou gaan om subsidiëring in de vorm van microkrediet, waarvan de
voorwaarden nog moeten worden uitgewerkt in de vergaderingen van de vrouwennetwerk groepen zelf. Bij
deze voorwaarden dient te worden gedacht aan de termijn van terugbetaling, percentage van terugbetaling.
Aan een micro krediet zitten veel voordelen. Het belangrijkste voordeel is de betreffende ouders en kinderen
goed zullen overwegen of zij hun kind laten deelnemen aan het educatieprogramma. Immers, de kosten zijn
hoog en dat betekent het opbouwen van een toekomstige schuld. Dat zullen ouders en kinderen alleen doen
als ze zeker zijn dat het programma wat gaat opleveren, hetgeen betekent dat alleen de slimste (meest
kansrijke) kinderen deel zullen nemen. Dit voordeel, is tegelijkertijd een nadeel: want de drempel om het kind
deel te laten nemen aan het educatie-programma wordt misschien wel te hoog, als gevolg waarvan veel
kinderen niet deel zullen nemen. En wij zijn van mening dat ieder kind recht heeft op kwalitatief goed en
passend onderwijs, zij het dat WCF daarbij vasthoudt aan de hierboven geformuleerde uitgangspunten.

!

WCF zal dit educatie-programma van KWDT nauwgezet volgen en – afhankelijk van de voorwaarden die
KWDT zal stellen en indien en voor zover het programma voldoet aan de doelstelling van WCF en aansluit bij
de hierboven geformuleerde uitgangspunten - zal zij het educatie-programma mogelijk financieel
ondersteunen.
Dit project – de vier scholarships- is in een pilot. Afhankelijk van de resultaten uit deze pilot zal WCF beslissen
of zij haar doelstelling wil bereiken middels scholarships of middels microkrediet of wellicht een
(kindvriendelijke) tussenvorm.

!

4. Communicatie en promotie
Voor communicatie over en promotie van de activiteiten en doelen van WCF worden de volgende middelen
ingezet:
• Het belangrijkste communicatiemiddel is de website (www.whitecows.org), waar alle informatie over WCF te
vinden is, alsmede informatie over de kinderen die middels een scholarship van WCF een opleiding volgen.
Verder zal WCF een Facebook pagina onderhouden waar met name de actuele ontwikkelingen van de
scholieren/studenten die door WCF worden ondersteund te vinden zijn. Ook andere sociale media zouden
kunnen worden ingezet, zoals Linkedin en Instagram.
• In het beleidsplan worden de uitgangspunten van de stichting voor het betreffende jaar weergegeven. Het
plan heeft als functie informatie te verschaffen aan haar donateurs en andere belangstellenden. Tevens dient
het als leidraad voor het bestuur bij het uitvoeren van haar beleid en activiteiten, zodat de doelstellingen van

!
!
!

de stichting worden gerealiseerd. Het beleidsplan wordt jaarlijks herzien en vastgesteld.

Dit oprichtingsplan dient tevens als beleidsplan 2016 te worden gezien.
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Bestuur
Linelle Deunk en Daniëlle Sweerman, de initiatiefnemers, zullen fungeren als voorzitter respectievelijk
penningmeester. Als derde lid van het bestuur zal toetreden Regien Haarbosch in de functie van secretaris.
Alle drie bestuursleden hebben inkomsten uit loondienst, dan wel onderneming en zullen zich kosteloos
inzetten voor WCF.

!
White Cows
Waar komt de naam vandaan?
Sinds het eerste bezoek worden we steeds met een zeer belangrijk dier in Oeganda geconfronteerd: de koe.
Tijdens het reizen reden we steeds door het Ntenjeru county, daar waar een levendig kruispunt was, dronken
we aan het eind van de dag iets om de dag te evalueren en de plannen voor de volgende dag door te
spreken. Een van de belangrijkste foto’s uit de autonomen serie van Linelle is Ntenjeru rise genoemd.
Nthenjeru is Luganda voor witte koe, en op die foto stijgen de dampen na regen op. Het herrijzen van het witte
koeien land, vruchtbaar en vol perspectief. Aan de school in dit gebied hebben Linelle Deunk en Daniëlle de
Boorder in 2014 vele malen een bezoek gebracht aan de school aldaar, waar ook de plannen zijn ontstaan om
de ontmoette kinderen meer perspectief te bieden.

2014 | Ntenjeru rise © linelle deunk
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Daarbij is een van de projecten van KWDT is het ter beschikking stellen van koeien aan de vrouwen uit de
groepen. Dit gaat in de vorm van microkrediet: de groepen moeten de kosten van de koe in termijnen terug
betalen. Daarnaast is de regel dat het eerst geboren kalf weggegeven moet worden aan een andere vrouw uit
de groep (de groep bepaalt zelf welke vrouw daar voor het eerst in aanmerking komt). Deze koeien brengen
een enorme verbetering van de leefomstandigheden teweeg. De melk maakt de kinderen sterker en gezonder.
Bovendien verkopen de vrouwen de melk zodat zij wat inkomsten kunnen genereren. De mest wordt gebruikt
voor het gewas en de koeien kalveren, zodat deze of zelf gebruikt kunnen worden of verkocht worden.

!

In Oeganda zijn veel koeien. Als een household het kan betalen, dan heeft zij een eigen koe. Het zijn
voornamelijk van oorsprong Nederlandse koeien (witte koeien). Het verhaal gaat dat Idi Amin bij een bezoek
aan Nederland (ergens in de jaren zeventig) onder de indruk was van de welvarendheid van de Nederlandse
kinderen. Hij had zich laten vertellen dat dit door de melk kwam en zag met eigen ogen, dat de koeien enorm
veel melk gaven. Het vervoer was echter het probleem, Idi Amin heeft ter plekke een Boeing gekocht en heeft
deze volgeladen met koeien. Zo is de Nederlandse koe in Oeganda terecht gekomen. En zo heeft Oeganda
haar regeringsvliegtuig gekregen. De koeien gaven echter veel minder melk dan in Nederland, en het project
werd als mislukt beschouwd, maar de koeien bleven.

!

Koeien zijn zoogdieren/zorgdieren. Initiatiefnemers Linelle Deunk en Daniëlle Sweerman zijn zelf ook moeders/
zorgdieren en voelen zich verwant als spreekwoordelijke witte koe. Regien Haarbosch, het medebestuurslid,
is tevens moeder van 3 kinderen.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Tot slot bleek dat George Katongole, die met WCF nauw samenwerkt, tot de stam van de koeien behoort!
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3. BELEID

!

Algemeen
De stichting White Cows Foundation is formeel opgericht op 2 december 2015. De oprichtingsstatuten zijn
vastgelegd bij notaris mr. E.J.W.M. van Eegeraat, Schepers en Van Nunen Netwerk notarissen te Uden. De
statutaire naam is ‚Stichting White Cows Foundation’.

!

• Het bestuur bestaat in 2016 uit 3 bestuursleden: Linelle Deunk (voorzitter), Daniëlle de Boorder

!

(penningmeester) en Regien Haarbosch (secretaris).

• Kamer van Koophandel-nummer | 64676919
• Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer/fiscaal-nummer | RSIN 855774629
• Nederlandse bankrekening bij Triodos bank |
• Ugandese bankrekening bij Barclays Bank of Uganda Limited | account number 6004892761

!

• WCF zal een ANBI status aanvragen. Dat betekent dat giften van donateurs onder bepaalde voorwaarden
aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.
• WCF voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website www.whitecows.org.

!

Inkomsten

!

startkapitaal prijzen geld
Het startkapitaal van WCF is ingebracht door Linelle Deunk, die met haar foto’s verbonden aan het project in
Oeganda THIS WORLD IS NOT MINE diverse geldprijzen heeft gewonnen.
• Lens Culture Portrait Awards 2015 | 2nd single category portraits
• International Kontinent Photography Awards 2015 | winner overall
• Siena International Photography Awards 2015 | winner category People & Portraits;
• SO 2015 | gold

2015 | Siena International Photography Awards 2015: 1e prijs categorie People and Portraits.
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!
privé kapitaal
Daarnaast zullen Linelle Deunk en Daniëlle de Boorder de rest van het benodigde kapitaal voor het eerste jaar
zelf financieren en – indien er te weinig middelen zijn – ook het tweede jaar.

!

aa nvullen d kapitaal - fondsenwerv ing
Het is de bedoeling om in de loop van 2016 aanvullende fondsen te werven. Het bestuur zal daartoe
initiatieven ontwikkelen. Daarbij zal met name gebruik worden gemaakt van het netwerk van alle drie
bestuursleden. Daarnaast geloven wij er in dat mensen graag bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, mits
hun financiële hulp rechtstreeks en volledig ten goede komt aan de opleiding van het betreffende kind en zij
bovendien het resultaat van hun donatie kunnen zien. Van de aanschaf van een schrift dat gesponsord kan
worden tot een goed schoolresultaat.

!

Via Facebook en/of Linkedin en/of webpagina zullen wij de donateurs laten kennismaken met de vier kinderen
die in januari 2016 hun opleidingen starten en hun resultaten en ontwikkeling laten zien. Dit geldt natuurlijk ook
voor de andere kinderen die via WCF naar school zullen gaan.

!

baten 100% naar st ichting
In alle gevallen zal gelden dat de baten voor WCF geheel vrijwillig tot stand zullen komen, zonder dat
donateurs en vrijwilligers daarvoor een tegenprestatie verlangen noch dat er rechten voor zorg of hulp aan
kunnen worden ontleend. Donateurs schenken rechtstreeks aan WCF via [invullen] bank rekeningnummer NL
[invullen] ten name van White Cows Foundation.

!

vriende n va n WC F
Tot besluit hopen wij dat wij Vrienden van WCF kunnen werven, mensen die WCF steunen in natura,
bijvoorbeeld door het helpen met de website, grafische vormgeving, juridisch advies,
accountantswerkzaamheden of die periodiek financieel bijdragen om de continuïteit van WCF te waarborgen.
Zo zou een particulier of bedrijf de scholarship van één bepaald kind op zich kunnen nemen en dit kind
gedurende meerdere jaren financieel ondersteunen.

!

spon sors
De oprichting van WCF is mede gesponsord door Schepers en Van Nunen Netwerk Notarissen te Uden, die
slechts de daadwerkelijke oprichtingskosten in rekening hebben gebracht.

!
!
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Kosten

directe kosten
De directe kosten (opleiding, boeken, leermiddelen, uniform of passende kleding, kost en inwoning (boarding
en maaltijden) zijn afhankelijk van de keuze van de school of opleiding, maar kunnen gemiddeld worden
gesteld op €1.000,00 per jaar per kind.

!

Deze directe kosten zullen betaald worden aan de hand van facturen via de Barclays Bank of Uganda Limited
in Kampala. Deze directe kosten zullen rechtstreeks aan de betreffende school/onderwijsinstelling worden
betaald. Het bestuur controleert en accordeert voorafgaand aan de betaling de facturen.

!

Er zijn enkele kwalitatief goede scholen in het Mukono District. WCF probeert de kinderen zoveel mogelijk naar
dezelfde scholen te sturen (mits deze aansluiten bij het niveau van het kind en zijn/haar talenten). WCF wil een
‘boek doorgeef systeem’ ontwikkelen, zodat de directe kosten voor leermiddelen laag kunnen worden
gehouden.

!

i n direc te koste n
Met het vervullen van ons doel zullen ook indirecte kosten gemoeid zijn. De belangrijkste kosten zijn de kosten
van de Barclays Bank of Uganda. Zowel het storten van geld als het overboeken van geld, brengt
transactiekosten met zich mee. Een en ander is afhankelijk van het aantal transacties per jaar. Om deze kosten
laag te houden zal WCF het geld van haar Nederlandse rekening naar haar Oegandese rekening overmaken in
zoveel mogelijk bedragen ineens. De schoolkosten worden in Uganda in termijnen betaald; een jaar heeft drie
termijnen.

!

Daarnaast zal het gaan om een eventuele vergoeding van (reis)kosten voor George Katongole, die in Oeganda
alle praktische zaken regelt. Deze kosten zullen beperkt blijven omdat George Katongole in dienst is van
KWDT en in zijn functie veelvuldig de regio en de betreffende netwerkgroepen bezoekt. Indien echter George
voor WCF werkt in de tijd van KWDT, zal dit vanzelfsprekend vergoed moeten worden.

!

Andere indirecte kosten zijn: de kosten van een domeinnaam en website, de kosten van de Nederlandse
bankrekening, de kosten van de oprichting van de stichting en wat dies meer zij.

!
!

WCF heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden werken onbezoldigd.
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Bestuur
Op onafhankelijke en integere wijze bepaalt het bestuur het beleid, stelt het de financiële richtlijnen vast en
heeft het de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.
• Het bestuur komt minimaal ééns per acht weken bijeen, en bespreekt dan de lopende zaken, openstaande
activiteiten, afgeronde taken, te nemen besluiten en wat verder ter tafel komt.
• Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal bestuursleden persoonlijk
deelneemt aan de vergadering.
• Ieder bestuurslid heeft één stem.
• Ten minste één keer per jaar organiseert het bestuur daarnaast een bijeenkomst specifiek gericht op
toetsen, en waar nodig aanpassen, van strategie en beleid.
• Daarbuiten werkt het bestuur bovendien continu aan een optimale besteding van de middelen door
voortdurend kritisch te zijn op eigen handelen, en het handelen van begunstigde en/of samenwerkende

!

partijen (mede aan de hand van vereiste rapportages en continu voortgangsoverleg).

De bestuursleden van WCF verdienen ieder individueel een inkomen uit andere bronnen. Alle tijd, geld en
moeite om werk te verzetten voor WCF geschiedt dan ook geheel met gesloten beurzen. Waar mogelijk doen
we een beroep op de barmhartigheid van anderen om onkosten te reduceren. Onkosten, gemaakt in het kader
van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits deze redelijk zijn, ter zake dienend en niet
bovenmatig. WCF heeft geen personeel in dienst. WCF keert geen salarissen uit en maken geen kosten aan
fondswerving, noch aan beheer en administratie.

!

Beheer van gelden

!

(meerjaren) begr oting
Het verschaffen van kwalitatief goed en bij de talenten van het kind passend onderwijs is alleen maar zinvol als
de betreffende kinderen/jong volwassenen hun opleiding kunnen afmaken. WCF zal derhalve niet alleen per
jaar een begroting maken, maar ook een meerjarenbegroting per kind. Dan kan beoordeeld worden of er dient
te worden gereserveerd, of dat er in een bepaald jaar nóg een kind naar een goede school gestuurd kan
worden. Wellicht zijn er donateurs die de gehele opleiding van één kind (over meerdere jaren) voor hun
rekening willen nemen.

!

ve rm og en
Het vermogen van WCF zal worden besteed in overeenstemming met haar statutaire doelstelling.
Uitgangspunt is dat WCF geen vermogen zal aanhouden zonder daar vooraf een bepaalde bestemming aan te
geven. WCF zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene activiteiten. In de financiële administratie zal worden vermeld wat het doel van het vermogen is dat
wordt aangehouden en zal de omvang van het vermogen worden gemotiveerd.

!
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kostenreductie
Hoe lager de kosten zijn, hoe meer kinderen een opleiding kunnen volgen. De kostenkant heeft derhalve grote
prioriteit bij WCF. Het gaat dan met name om de indirecte kosten. Maar wellicht zou ook op de directe kosten
bespaard kunnen worden door boeken door te geven.

!

zeggenschap
Op grond van artikel 6 van de statuten van WCF en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele
(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon
beschikken over het vermogen van WCF als ware het eigen vermogen.

!

Administratie
De administratie van WCF zal worden gevoerd door Daniëlle de Boorder. De jaarrekening van WCF zal worden
opgesteld door AER Tijssen RB.

!

Liquidatiesaldo
Mocht WCF worden opgeheven dan zal het geld van WCF dat overblijft worden besteed aan een ANBI met
een soortgelijk doel.

!
!
!
!
!
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4. ACTIVITEITEN IN 2016

!

WCF besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende kinderen en jong
volwassenen, hierna te noemen scholieren/studenten. Vanaf januari 2016 zullen vier scholieren/studenten
kwalitatief goed en bij hen passend onderwijs gaan volgen. Het gaat om 2 jongens en 2 meisjes.

!
!

PA U L

[ G E B . 1 9 9 7 ]

achtergrond
Paul komt uit Oost Oeganda, uit de buurt van Jinja. Zijn ouders zijn overleden toen ongeveer 12 jaar oud was.
Hij is na enkele jaren voor zichzelf gezorgd te hebben door een echtpaar geronseld om bij hen te komen
werken ergens in het Mukono District. Hij werd echter slecht behandeld en is daar in wanhoop weggelopen.
Toenis hij op het erf van Jacqline belandt, lid van één van de vrouwen groepen die bij KWDT zijn aangesloten.
Zij heeft hem in huis genomen en werk gegeven. Nu werkt hij als tuinman bij haar en haar man en is hij
opgenomen in hun gezin. Paul was 16 jaar toen we hem in de garden van Jacqline hebben ontmoet, inmiddels
is hij nu 18 jaar. Hij heeft slechts enkele jaren primary school gevolgd.

!

scholingsplan
Zijn wens is om eerst een jaar volwassen onderwijs te volgen, zodat hij basiskennis heeft van het schrijven en
lezen in Engels en Luganda en kan rekenen. Daarna zal hij doorstromen naar een beroepsopleiding.

2014 | Paul, 16 jaar, samen met Jacqline.
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[ G E B . 2 0 0 5 ]

achtergrond
Rebecca is 10 jaar en is dochter van Jackline. Toen wij in oktober 2015 in Uganda waren, was Rebecca niet
meer thuis. Een tante die in Kampala woont, was ziek geworden en Rebecca moest voor haar zorgen. Zij
woonde daarom in Kampala en ging daar naar school.

!

scholingsplan
Rebecca zal in december 2015 weer thuis komen wonen en zal vanaf januari 2016 naar de boarding section
van een regionale private school gaan.

!

#
2014 | Rebecca, 9 jaar, samen met de dochter van haar zus

!
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achtergrond
James, is één helft van een tweeling en is 18 jaar. Hij zit in het één na laatste jaar van secondary school. Hij
heeft achterstand opgelopen als gevolg van het feit dat er soms onvoldoende middelen waren om de
schoolkosten te betalen. James zat in een klas met meer dan 100 kinderen.

!

scholingsplan
Vanaf januari 2016 zal hij – net als Rebecca – naar de Balikuddembe school gaan, boardingsection.
Voorwaarde voor WCF is dat zijn tweelingbroer Kato, vanaf januari 2016 weer naar de lokale school gaat om
zijn opleiding verder te vervolgen. In oktober 2015 was Kato niet op school omdat er niet genoeg geld was.

!

#

#
2014 | James, 16 jaar

!
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achtergrond
Alice is de zus van James en is 13 jaar. Zij is klaar met primary school eind 2015.

!

scholingsplan
Alice zal vanaf januari 2016 naar de boarding section van Balikuddembe High school gaan, net als Rebecca en
James. Alice houdt van zingen en dansen en vrolijkheid.

!

!
2014 | Alice, 11 jaar

2015 | Alice, 13 jaar met Danielle

!
!
!
A L G E M E E N
Deze vier kinderen starten vanaf januari 2016 met hun opleidingen. Dit is uiteraard alleen zinvol als de kinderen
de opleidingen mogen afmaken en eventueel een vervolg opleiding kunnen doen, zodat zij een betere
toekomst kunnen opbouwen. In die zin is ons doel dan ook een meerjarendoel, nu absoluut vereiste is dat alle
kinderen de opleidingen mogen afmaken.

!
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5. IDEOLOGIE

!
!

WCF gelooft in de kracht van mensen, in humanitaire waarden. We geloven in de mensenrechten die
wereldwijd gelden voor alle mensen, overal en altijd, als basis voor een democratie waarin iedereen meetelt.
We onderschrijven de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) zoals opgesteld door de
Verenigde Naties. Recht nummer 26 is het recht op onderwijs. WCF werkt dit recht uit, door kansarme
kinderen- middels kwalitatief goede educatie - kansrijk te maken. WCF zet zich voor 100% in voor dit
algemeen en maatschappelijk belang.

#
Afbeelding: Arendlandman.nl
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