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1 . I N L E I D I N G  

Eind 2015 is de White Cows Founda@on opgericht met als doel het verschaffen van kwalita@ef goed onderwijs 
aan kinderen en jong volwassenen uit het Mukono district in Oeganda.  

De WCF heeS in 2016 de schoolopleiding – de kosten van boarding en alle andere bijkomende kosten - van vier 
kinderen uit het Mukono District betaald: James Wasswa, Rebecca Ndiisa, Alice Nakaggwa and Paul Batambuze.  
Deze kinderen waren allemaal bekenden van oprichters Linelle Deunk en Daniëlle Sweerman, omdat zij door 
Linelle Deunk gefotografeerd zijn voor haar foto project ‘This World is not mine’, waarbij Daniëlle assisteerde 
(zie beleidsplan 2016). 

Paul (21 maart 1997) is de jongen die aan de basis 
staat van de huidige WCF. Paul komt uit Oost 
Oeganda, uit de buurt van Jinja. Zijn ouders zijn 
overleden toen hij 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. Toen 
is hij op het erf van Jackline beland, lid van één van de 
vrouwengroepen die bij KWDT is aangesloten. Zij 
heeS hem in huis genomen en werk gegeven.  Linelle 
en Danielle vroeg wat hij verder wilde in het leven: 
leren lezen en schrijven. Dat zijn zij gaan regelen, 

maar hebben daarbij tevens scholing voor de dochter van zijn fostermoeder aangeboden. De start van de White 
Cows. 

In oktober 2016 zijn Linelle Deunk en Daniëlle Sweerman daartoe terug gegaan naar Katosi, Oeganda, alwaar zij 
de scholen hebben bezocht, gesproken hebben met de directeuren van die scholen, de kinderen op de scholen 
hebben gesproken en de ouders thuis en uitvoerig overleg hebben gevoerd met de lokale partner, het Katosi 
Women Development Trust (KWDT) te Kampala.  

Naar aanleiding hiervan èn het inmiddels  gepubliceerde rapport van de Bevolkingsorganisa@e van de Verenigde 
Na@es (United Na@ons Popula@ons Fund) van oktober 2016 heeS WCF haar beleid veranderd ingaande 1 
januari 2017.  Vanaf 1 januari 2017 is het doel van WCF: het verschaffen van kwalita0ef goed onderwijs aan 
kansarme maar qua intelligen0e en karakter kansrijke meisjes vanaf ongeveer 10 jaar uit het Mukono district in 
Oeganda. De meisjes starten in Primary 4-5 en worden in staat gesteld het gehele schooltraject af te maken tot 
en met secondary school (in totaal 9 of 10 jaar). Daarbij zijn criteria vastgelegd waaraan kandidaten moeten 
voldoen om in aanmerking te komen voor een beurs (zie H2: inhoud samenwerking met KWDT).   

Per 1 januari 2017 is Mackline Taaka begonnen op The Good Future and Hope School.  De WCF heeS in 2017 
de schoolopleiding van twee meisjes betaald. De kosten van Alice en de jongens Paul en James zijn prive 
bekos@gd door de oprichters en zijn buiten de s@ch@ng gehouden. 
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Op 9 september 2017 heeS er een bestuurswisseling plaatsgevonden: Regiene Feldhuis sive Veldhuis werd 
opgevolgd door Suzanne Steeghs.  

In het nieuwe schooljaar van 2018 zijn 2 nieuwe meisjes gestart op de Good Hope and Future School:  
Tracy Nabukeny en Rehanah Nakawuki. Ook is er toen de eerste White Cows Family Day georganiseerd gevuld 
met een mo@va@espeech van Margaret Nakato, oprichtster van de KWDT, workshops, voordrachten, spelletjes 
en muziek ten behoeve van het groepsgevoel en het verhogen van de commitment van alle betrokkenen.  

In het schooljaar van 2019 zijn 3 nieuwe meisjes gestart: Mary Suubi, Rose8e Namagandu en Rehema Asusa.  
In november 2019 heeS het bestuur het jaarlijkse bezoek (op eigen kosten) aan de scholen van de WCF in 
Oeganda gebracht. Er zijn interviews gehouden met de door de vrouwengroepen van de KWDT voorgedragen 
meisjes. Eén meisje voldeed aan de meeste door WCF/KWDT opgestelde criteria: Susan Nanyongo.   
Naderhand zijn er nog twee geschikte kandidaten voorgedragen, die eveneens zijn gestart in het nieuwe schooljaar 
van 2020: Martha Naleende en Patricia Nankinga. 

In 2020 is COVID uitgebroken. Vanaf maart is Oeganda in lockdown gegaan en zijn de scholen gesloten. Er is zoveel 
mogelijk geprobeerd de kinderen thuis te onderwijzen op velerlei wijzen: via overheidsradio, de scholen of 
par@culiere ini@a@even. 

Er zijn voldoende middelen om in 2021 weer 3 nieuwe leerlingen te laten starten. Het bestuur is ook voornemens het 
jaarlijkse bezoek af te leggen. 
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2 . S A M E N W E R K I N G  M E T  K W D T   

De WCF werkt sinds 1 januari 2017 met de KWDT samen bij de uitvoering van de doelstelling van de S@ch@ng White 
Cows Founda@on.  

Het Katosi Women Development Trust 
De KWDT is een non-gouvernementele organisa@e welke als doel heeS het verbeteren van het algemeen welzijn in 
arme, landelijk gelegen, boerengemeenten en gebieden in het Mukono District. De KWDT ondersteunt meer dan 19 
vrouwengroepen (waar in totaal meer dan 1000  vrouwen en inmiddels ook mannen bij zijn aangesloten) en 
verstrekt aan deze groepen microkredieten voor onder meer de bouw van harvest tanks voor de opvang van water, 
alsmede biosand filters, waterpompen, (bio-)toileken en koeien.  

De KWDT levert de genoemde goederen en faciliteert bovendien trainingen aan deze vrouwengroepen op het gebied 
van hygiëne, watervoorzieningen, gezondheid, leiding geven, groepsprocessen en management.  

Het KWDT is geves@gd in Kampala, hoofdstad van Oeganda (hkps://katosiwomen.wordpress.com) en heeS een ‘field 
office’ in Katosi.  

Inhoud samenwerking  KWDT - WCF 
‣ De scholieren die (zullen) deelnemen aan het programma worden via KWDT door de vrouwengroepen 

voorgedragen;  
‣ De KWDT verzorgt alle communica@e met de vrouwengroepen over het WCF educa@e programma;  
‣ De KWDT bezoekt elk semester (3 x per jaar) de scholen en de kinderen en evalueert hoe het gaat; 
‣ de KWDT overlegt evalueert met de ouder(s)/voogd(en) van de kinderen; 
‣ de KWDT betaalt de scholen en de bijkomende kosten rechtstreeks. Daartoe maakt WCF elk trimester het 

benodigde bedrag over op de rekening in Oeganda. George Katongole van KWDT is gemach@gd om het 
overgemaakte bedrag op te nemen en de scholen te betalen;  

‣ De KWDT neemt elk trimester de rapporten van alle kinderen in ontvangst; 
‣ De KWDT stuurt jaarlijks alle rapporten aan WCF ; 
‣ De KWDT legt per semester rekening en verantwoording af door het overleggen van alle bonnen van alle 

betaalde kosten. 
‣ Met ingang van 2022 zal per studente een vergoeding van 50.000 UGS  (circa 12,50 euro) worden overgemaakt 

naar de KWDT. 

De aannameprocedure 

De WCF heeS met de KWDT afgesproken dat de meisjes die zullen deelnemen aan het programma, worden 
aangenomen op voordracht van de KWDT. Dit houdt in feite in dat KWDT aan de vrouwengroepen voorlegt, dat ze 
meisjes kunnen voordragen, die volgens de criteria zouden kunnen deelnemen aan het programma. De groepen 
stellen zelf een meisje voor binnen de vrouwengroepen en de  KWDT coördineert deze voordracht. 

De White Cows Founda@on heeS slechts een controlerende rol: het bestuur controleert of de voorgedragen meisjes 
aan de voorwaarden voldoen en bij meerdere voordrachten welke groepen nog geen deelnemer hebben dan wel 
meer geschikt zijn voor het programma. 
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3 .  A A N N A M E B E L E I D  

Doelstel l ing  WCF  

Doel van WCF is het aan meisjes vanaf  circa 10 jaar uit het Mukono District verschaffen van kwalita@ef goed 
onderwijs in de ruimste zin des woords.  

The White Cows EducaWon Programme voorwaarden 
A. Meisjes; 
B. Waarvan de moeders/voogden zijn aangesloten bij één van de vrouwengroepen van KWDT; 
C. LeeSijd waarop zij starten ongeveer 10 jaar, bij voorkeur schooljaar P5; 
D. Zij volgen het gehele traject: primary èn secondary school 

Onder de navolgende aanvullende voorwaarden 
‣ Ze gaat eerst naar Good Future and Hope Primary School (www.gfeh.com; 
‣ Ze gaat daarna naar St Balikuddembe Secondary School Kisoga te Bankosa; 
‣ Ze gaat naar boarding school; dat betekent dat ze gedurende school@jd niet meer thuis woont en wordt 

vrijgesteld van huishoudelijk werk; 
‣ Ze moet het gehele traject willen volgen (primary and secondary school);  
‣ Ze dient voldoende gemo@veerd / ambi@eus te zijn; 
‣ Haar ouders/guardians dienen betrokken te zijn bij de schoolopleiding;  
‣ Ze moet in staat zijn het niveau van de scholen te halen (voldoende intelligent);  
‣ Hands-on-mentaliteit; 
‣ Bereid zijn gedurende de opleiding terug te geven aan de gemeenschap; 
‣ Haar familie is niet in staat een schoolopleiding van dit niveau te betalen voor dit meisje.  
‣ Deelname met ouders/guardian aan de White Cows Family Day. 
   
  

Toelichting op de doelstelling en selectiecriteria 

A. Meisjes  
Waarom alleen meisjes? Meisjes vallen meestal als eerste uit als er onvoldoende middelen zijn om alle kinderen van 
een huishouden naar school te laten gaan. Verder worden (de wat oudere) meisjes thuis gehouden om aldaar 
huishoudelijk werk te verrichten. Meisjes hebben in het algemeen minder kansen dan jongens. Dit leidt ertoe dat zij 
later alleen nog laag opgeleid, meestal laag betaald werk kunnen doen. Daar ze dan niet voldoende inkomsten 
kunnen genereren voor hun eigen kinderen, zal deze cyclus van armoede zich blijven herhalen.  

Dit wordt beves@gd in het rapport van de Bevolkingsorganisa@e van de Verenigde Na@es (United Na@ons Popula@ons 
Fund) van oktober 2016 waaruit blijkt dat significant veel minder meisjes dan jongens naar secondary school gaan.  
Het volledige rapport is te downloaden vinden op de site hYp://www.unfpa.org/publicaWons.  
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Citaat uit het rapport:  
“Even in areas where conflict is less of a concern, significant propor0ons of children miss out on receiving a full 
educa0on. For example, in Nigeria, Africa’s most populous country with one of the world’s largest youth popula0ons, 
only 60 per cent of girls and 71 per cent of boys are enrolled in primary school. The figures are even more striking for 
secondary school, which current 10-year-olds will enter within a couple of years, when pressures to perform other 
roles such as earning an income or star0ng a family become more pronounced. This is especially true for girls, who by 
the 0me they reach secondary-school age, may not be seen as an effec0ve “investment” by the household, may suffer 
the consequences of unintended pregnancy, may experience sexual harassment both on the way to and in school, and 
may have limits set on where they may travel within their communi0es.   

Missing out on secondary schooling is par0cularly cri0cal for the long-term prospects of these children because the 
global economy (and increasingly local economies as well) places a premium on the skills developed at the secondary 
school level, meaning that girls are at risk of falling even further behind. Of even greater concern is that the lowest 
gender parity indices for both primary and secondary school are in those countries where current 10-yearolds account 
for the highest propor0ons of the popula0on. This rela0onship is par0cularly clear for secondary school. Overall, the 
transi0on from primary to secondary school will be a par0cularly perilous period for girls who are 10 today, 
poten0ally marking a point where they fall further behind their male peers.“ 

Uit het rapport blijkt dat meisjes die een kwalita@ef goede schoolopleiding volgen, langer wachten met het krijgen 
van kinderen, minder kinderen krijgen (aan geboortebeperking doen) en langer doorwerken in een beter betaalde 
baan.  Het gemiddelde aantal kinderen per vrouw in Oeganda ligt nu op 5,5.  

B. Waarvan de moeders/voogden zijn aangesloten bij KWDT 
De WCF heeS de doelstelling om de schoolopleiding van kansarme, maar qua intelligen@e en karakter kansrijke 
meisjes uit het Mukono District te financieren. De s@ch@ng wil faciliteren dat deze meisjes later hun eigen cyclus van 
armoede kunnen doorbreken. Tevens is er samen met het KWDT de hoop, dat deze meisjes hun gemeenschap en 
daardoor de regio op vele vlakken vooruit kunnen helpen. Met het KWDT is besproken dat de deelnemers met het 
sturen naar ‘giving back to the community’ door het KWDT later kunnen worden ingezet om ervaring op te doen 
@jdens hun studie. 

Het bestuur van WCF gaat elk jaar naar Oeganda om het project te evalueren en om contact te houden met alle 
meisjes/deelnemers, de scholen en hun ouders/voogden. Hierbij organiseren en con@nueren wij de ac@viteiten 
voornamelijk vanuit Oeganda via de lokale partner KWDT. 

De KWDT heeS een inmiddels een organisa@e die goed func@oneert op het niveau waarop de lokale bevolking leeS.  
De  deelnemende vrouwen worden geacht verantwoordelijkheid  te nemen.  Zij zijn verantwoordelijk voor de groep, 
moeten en kunnen daarbij samenwerken en leggen financieel verantwoording af als groep. Door de klein-, s@ef- 
dochters aan te nemen  van deze vrouwen, is de kans groter dat met de beurs niet alleen deze meisjes geholpen 
worden, maar ook hun gezinnen, hun toekoms@ge kinderen, de groep waarvan zij deel uitmaken, de gemeenschap 
waartoe zij behoren en de regio als geheel.  

C. Vanaf  10 jaar  
In het VN rapport staat dat als geïnvesteerd wordt in @enjarige meisjes, niet alleen die meisjes een betere toekomst 
tegemoet gaan, maar dat deze investering leidt tot economische welvaart voor het land of de regio waarin deze 
meisjes wonen.  
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Citaat uit het rapport: 
`Countries that choose to develop policies and ins0tu0ons to build a 10-year-old girl’s human capital through quality 
educa0on and access to health informa0on and services stand to realize major economic gains. Those that choose to 
do liWle or nothing to tear down barriers standing in the way of a girl’s realizing her full poten0al will experience 
significant impediments to economic growth and development. In countries with large or emerging youth 
popula0ons, investments that empower 10-year-old girls can yield a “demographic dividend,” which not only benefits 
girls, but can also lead to inclusive, equitable and strong economic growth.`  

`The evidence overwhelmingly suggests that policies promo0ng beWer health, educa0on and labour-force 
par0cipa0on for women—as well as being worthy ends in themselves—can contribute to healthier, beWer educated 
and more prosperous families and na0ons.` 

D. Primary èn secondary school 
Om armoede te bestrijden, dient geïnvesteerd te worden in een kwalita@ef goede schoolopleiding voor meisjes vanaf 
ongeveer 10 jaar.  Het is met name belangrijk dat meisjes secondary school mogen afmaken.   

Een citaat uit het rapport van de Bevolkingsorganisa@e van de Verenigde Na@es (United Na@ons Popula@ons Fund) 
van oktober 2016: 
“Educa0ng girls has been described as the “world’s best investment” because it increases economic opportunity for 
women and girls, increases a na0on’s produc0vity and economic growth and leads to a cycle of healthier, beWer 
educated children (Sperling and Winthrop, 2016). “ 

Een van de uitgangspunten van de WCF is (en blijS) dat een meisje dat deelneemt aan de het White Cows Educa@on 
Programme haar  schoolcarrière mag afmaken (tot en met secondary school).  
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4 .  D E  S C H O L E N  

De WCF heeS gekozen om zich tot twee scholen te beperken: een primary school en een secondary school. WCF 
bezoekt deze scholen elk jaar voor een overleg met de directeuren en een update van de gebeurtenissen. Het zijn 
allebei kwalita@ef goede private schools, waar de meisjes goed zullen worden opgeleid. 

Good Future and Hope School in Nakisunga 

De Good Future and Hope School is een rela@ef nieuwe primary school, opgericht door de Sloveense Vera Liebe 
hkps://www.gfah.eu/en/home). De klaslokalen zijn nieuw, schoon en kleurrijk. De school heeS kleine klassen.  Het 
boarding gedeelte is eveneens kleinschalig. De meisjes slapen vooralsnog met 6 op een kamer; per huis wonen 12 
meisjes met een matron. Er zijn daarbij mooie plannen. In het midden van het huis staat een grote eekafel, waar de 
meisjes gezamenlijk de maal@jden nusgen die de matron heeS gekookt.  Ze krijgen drie maal@jden per dag. In 2023 
zal een nieuw gebouwd dormitory in gebruik worden genomen, met grotere slaapzalen, maar wel met een 
beschermde pa@o en veel privacy. 

Er is veel aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Het gaat niet alleen om leren, maar er is 
ook veel aandacht voor openbaar spreken, leren presenteren, ini@a@ef nemen, crea@viteit en sporten en voor jezelf 
opkomen. Een totaal programma dat goed aansluit bij de doelen van de WCF.  

 

          
Een klaslokaal van de Good Future and Hope School en de kinderen staan in de rij voor de lunch (oktober 2018) 
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St Balikuddembe SS te Kigosa 

De St. Balikuddembe school is een kwalita@ef goede secondary school in het Mukono District. De directeur is zeer 
coöpera@ef en vriendelijk. Er heerst een goede sfeer op de school. Pesten wordt niet geduld. Zowel Rebecca als 
Tracey ziken op deze school. 

Volgens  de directeur is het belangrijk dat de kinderen naar kostschool gaan, mede omdat men er dan zeker van is 
dat zij genoeg gegeten hebben om goed te kunnen presteren. Het is namelijk de vraag of er thuis genoeg eten is. De 
slaapzalen zijn weliswaar groot (ongeveer 75 kinderen op een slaapzaal), maar schoon en het klimaat is veilig. De 
kinderen krijgen drie maal@jden per dag en een snack.  

 

Alice in haar klaslokaal en in haar dorm (oktober 2018) 

 
Rebecca verlaat de Good Future  in haar klas  (2019) 
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5 .  A C T I V I T E I T E N  I N  2 0 2 0  E N  V O O R  2 0 2 1  

2020 
Sinds de uitbraak van COVID in maart 2020 is er in de gehele wereld, en ook in Nederland en Oeganda, alles anders 
gelopen. Anders dan we ooit hadden kunnen voorzien. De regering in Oeganda beval een totale lock down voor 
Oeganda en dat betekende dat de scholen eind maart 2020 zijn gesloten en iedereen en ook de meisjes sindsdien 
thuis ziken.  

Wat betreS de Good Future and Hope School, de leiding heeS een plauorm voor de ouders/voogden van de meisjes 
opgezet met lesmateriaal en richtlijnen welk werk ze thuis moesten maken. Dit gaat vooralsnog via Whatsapp. De 
meeste ouders/voogden hebben toegang tot whatsapp, maar niet allemaal. George Katongole, onze man in Oeganda 
van de KWDT is een spil om het een en ander te coördineren. 

De leerlingen op St. Balikuddembe doen vooral ook mee aan het lesmateriaal wat van staatswege wordt verstrekt. 

Het is afwachten hoeveel achterstand de meisjes oplopen en hoe 2021 eruit zal gaan zien. 
De schoolgelden zijn deels doorbetaald om zo een zekere con@nuïteit van het aanblijven van leerkrachten te kunnen 
garanderen, wanneer de lockdown voorbij is. 

Uitgevoerde acAviteiten in Nederland 2020 
• Er is contact gehouden met de vaste sponsoren via mail of in persoonlijk overleg (s@ch@ng AKBHHH) 
• Er zijn  nieuwsbrieven gemaakt en verstuurd naar alle donateurs, vrienden en  andere geïnteresseerden gaan. Dit 

heeS veelal tot incidentele giSen geleid. 
• Er is een PubQuiz met veiling gehouden om fondsen te werven. 

Uitgevoerde acAviteiten in Oeganda 2020 
• De WCF heeS de verkregen inkomsten conform haar doelstelling besteed. In 2020 gingen er totaal 10 leerlingen op 

kosten van de WCF naar school (naar Good Future and Hope School en naar St.Balikuddembe) 
• Er zijn 3 nieuwe leerlingen gestart in 2020 aan hun schoolopleiding aan de Good Future and Hope School.  

- Susan Nanyongo (geboren op 1 oktober 2010): gestart in P4. Her dream: “To become a doctor. This was 
always my dream. My favourite subject is science.” 

- Martha Naleende (geboren xxxx, 11 jaar oud), gestart in P5. Her dream: “When I grow up I want to become 
a nurse so that I can treat all the children in my village.” 

- Joyce Nankinga (geboren xxxx, 10 jaar oud), gestart in P5. Her dream: “I want to join a new school beWer 
than where I am studying now, so that in the future I can become a doctor and be able to help my 
grandmothers most especially and my family in general.” 

Geplande acAviteiten in Nederland 2021 
• Het periodiek versturen van een nieuwsbrief naar alle donateurs, vrienden en  andere geïnteresseerden gaan. Dit 

leidt veelal tot incidentele giSen.  
• Een PubQuiz met veiling houden om fondsen te werven. 

Geplande acAviteiten in Oeganda , 
• Een werkbezoek brengen aan Oeganda en daarbij  een mee@ng hebben met de KWDT en het bezoeken van scholen  
• Daarbij 3 nieuwe leerlingen aannemen die kunnen starten in 2021, nadat de families zijn bezocht. 
• Er zal een 4e White Cows Family Day plaatsvinden in Katosi. 

  van 11 22



The White Cows Family Day - impressie

Er wordt druk geknutseld Rehana presenteert haar dromen in het Engels

Danielle doet een biologie quiz Er was een heerlijke maal@jd voor iedereen
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6 .  B E L E I D  E N  F I N A N C I Ë N  

Algemeen 
De S@ch@ng White Cows Founda@on.  
• Kamer van Koophandel-nummer |  64676919 
• Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informa@enummer/fiscaal-nummer |  RSIN 855774629 
• Nederlandse bankrekening bij Triodos bank | NL06 TRIO 0391082493 White Cows Founda@on 
• Oegandese bankrekening bij Barclays Bank of OegandaLimited | account number 6004892761 
• WCF heeS een ANBI status. 
• WCF voldoet aan haar publica@eplicht door middel van de website www.whitecows.org.  

Bestuur  
Voorziker | Linelle Deunk 
Secretaris | Suzanne Steeghs 
Penningmeester | Daniëlle Sweerman 

Beleid 
De WCF gelooS in de kracht van mensen, in humanitaire waarden. Er is  geloof in de mensenrechten die wereldwijd 
gelden voor alle mensen, overal en al@jd, als basis voor een democra@e waarin iedereen meetelt. De Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) zoals opgesteld door de Verenigde Na@es worden onderschreven. 
Recht nummer 26 is het recht op onderwijs. De WCF gelooS in de kracht van meisjes en vrouwen; ‘empowering the 
women’. WCF werkt dit uit, door kansarme meisjes - middels kwalita@ef goede educa@e - kansrijk te maken. De WCF 
zet zich voor 100% in voor dit algemeen en maatschappelijk belang.  

De WCF  is een kleinschalige organisa@e die de lijnen kort houdt en de kosten zo laag  mogelijk. Het moko is 100% 
strijkstokvrij te zijn. Dat betekent dat de bestuursleden alle onkosten zelf betalen en geen beloning krijgen voor hun 
gedane inspanningen. Door deze houding verrichten ook mensen uit het netwerk van de WCF diensten voor de 
s@ch@ng zonder dat hier een beloning voor is. De accountant, Ron Tijssen, heeS de jaarrekening opgesteld zonder 
hiervoor een vergoeding te vragen.  

De WCF wil de organisa@e daarom langzaam laten groeien zodat dit beleid voortgezet kan worden. Er wordt daarom 
voorzich@g te werk gegaan jaarlijks zullen er maximaal 3 meisjes instromen. Dat houdt het overzichtelijk en te 
handhaven, ook voor de contactpersoon van de KWDT in Oeganda. Daarbij is dit beleid ook eerlijker, omdat dan niet 
één geboortejaar bevoordeeld wordt ten opzichte van andere jaren. Daarbij worden de kosten hierdoor beperkt. 
Het beleid is gericht op con@nuïteit. Daarom zoeken de bestuursleden en eventuele sympathisanten zoveel mogelijk 
par@culieren en bedrijven die periodiek, voor 5 jaar of langer willen doneren, of het totale bedrag van een 
schoolopleiding (€5.000,00) ineens voldoen. Zo kunnen er reserves worden opgebouwd en kan de gehele 
schoolopleiding van een meisje bij voorbaat gegarandeerd worden.  

Dit is ingegeven door het feit dat – hoewel een meisje van elk jaar van een genoten goede schoolopleiding baat zal 
hebben - het te verwachten economisch effect vooral in zicht zal komen als een meisje de secondary school af  mag 
maken.  

Het doel  van de WCF is dat de meisjes het gehele traject – primary en secondary school – kunnen afmaken. Als 
s@ch@ng worden (vooralsnog) geen vervolgopleidingen gefinancierd. De WCF onderneemt alleen ac@viteiten die dit 
doel ondersteunen, dan wel ac@viteiten die geld opbrengen om dit doel te ondersteunen.  
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Kosten 
  
Directe kosten 
De directe kosten (opleiding, boeken, leermiddelen, uniform of passende kleding, kost en inwoning (boarding en 
maal@jden) zijn a}ankelijk van de keuze van de school of opleiding, maar kunnen gemiddeld worden gesteld op 
€550,-  per jaar per kind.  

Deze directe kosten zullen betaald worden aan de hand van facturen  via de ABSA bank Uganda te Kampala. Deze 
directe kosten zullen rechtstreeks aan de betreffende school/onderwijsinstelling worden betaald. Het bestuur 
controleert en accordeert voorafgaand aan de betaling de facturen.  

Indirecte  kosten 
Met het vervullen van het doel zijn ook indirecte kosten gemoeid. De belangrijkste kosten zijn de kosten van de ABSA 
bank te Uganda. Zowel het storten van geld als het overboeken van geld, brengen transac@ekosten met zich mee. 
Een en ander is a}ankelijk van het aantal transac@es per jaar. Om deze kosten laag te houden zal de WCF het geld 
van haar Nederlandse rekening naar de Oegandese rekening overmaken in zoveel mogelijk bedragen ineens. De 
schoolkosten worden in Oeganda in termijnen betaald; een schooljaar heeS drie termijnen.  

Andere indirecte kosten zijn: de kosten van een domeinnaam en website, de kosten van de Nederlandse 
bankrekening, de kosten van de oprich@ng van de s@ch@ng, kleine marke@ngar@kelen,  kosten van ac@viteiten om 
donateurs te werven.   

De WCF heeS geen winstoogmerk.  

De bestuursleden werken onbezoldigd en nemen alle onkosten voor eigen rekening.  

De jaarlijkse reizen naar Oeganda om het project te monitoren (en alle daarmee gepaard gaande onkosten) worden 
volledig door de bestuursleden zelf betaald.  

Tot 2022 zal de KWDT onbezoldigd voor WCF werken. Vanwege de hoeveelheid werk die het project voor KWDT met 
zich meebrengt, zijn we met deze organisa@e overeen gekomen met ingang van 2022 een onkostenvergoeding aan 
KWDT te betalen van USX 50.000,00 per kind per jaar. Dat komt neer op ongeveer €12,50  per kind per jaar.  

Jaarrekening 
De jaarrekening 2020  is op de website gepubliceerd. 
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Begrot ing 2021 

In 2020 is er slechts een gedeelte van de schoolgelden betaald, omdat de leerlingen grotendeels niet naar school zijn 

gegaan in verband met de lock-down. Om de con@nuïteit van de scholen te waarborgen zijn de salarissen van de 

docenten doorbetaald. Bovendien hebben de scholen zich ingespannen om de leerlingen huiswerk te geven. 

In 2021 zullen er geen nieuwe leerlingen starten door de door COVID ontstane situa@e. De schoolgelden zijn volledig 

begroot met hoop dat de scholen open gaan in de loop van het jaar. 

In 2020 zijn i.v.m. de onzekere financiële situa@e van veel mensen geen nieuwe sponsoren geworven. 

Het tekort op de begro@ng is geen probleem in verband met de financiële reserves van de s@ch@ng. 
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2021
Baten Lasten

Begroot Begroot
Periodieke donateurs  €  3.540,00 10 studenten x €550  €  5.500,00 
Inkomsten Mollie  €  500,00 Kosten Family Day 2023  €  250,00 
S@ch@ng AKBHHH  €  1.200,00 Bankkosten  €  250,00 

Totaal  €  5.240,00 Totaal  €  6.000,00 
 €  -760,00 



  

Poverty is one small word for one incomprehensibly large problem. It must be 0relessly chipped away at, piece-by-
piece. The worldwide effort to combat poverty is strengthened by zeroing in on par0cular issues like girls’ educa0on.  
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ADDENDUM 1 | instroom en introductie leerlingen 

2016
01 Rebecca

Rebecca in 2023

Rebecca is de dochter van Jackline. Toen Linelle en Danielle in oktober 2015 terug in Oeganda waren, woonde 
Rebecca niet meer thuis. Een tante die in Kampala woonde, was ziek geworden en Rebecca moest voor haar 
zorgen. Zij woonde daarom in Kampala en ging daar naar school. Op voorwaarde dat zij bij die tante wegging en 
weer thuis in het Mukono District kwam wonen is zij opgenomen in het WCF programma. 
Rebecca is in 2016 naar de Good Hope and Future School gegaan en heeS in november 2019 jaar Primary Final 
Exam met goed gevolg afgelegd. Zo goed dat zij is toegelaten tot St. Balikuddembe Secondary School. De 
verandering die Rebecca we begonnen zijn, is ondergaan, is spectaculair. Zij is lang, is vrolijk, is de natuurlijke leider 
van de groep en spreekt goed Engels.  

2017
02 Mackline 

1 8   
A P R I L  
2 0 1 1 Mackline op de Good Future and 

Hope School (2019)

Mackline is het eerste meisje die door één van de vrouwengroepen is geselecteerd. Zij was eigenlijk te jong (pas 6) 
maar zeer slim. Zij behoort tot de Katosi groep. Zij is ingestroomd in Primary 4. 
Mackline is een intelligent, vrolijk meisje die het heel erg naar haar zin heeft op de Good Hope and Future School.

2018

03 Tracey Tracy op de Good Future and 
Hope School.(2019)
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Tracy  is in februari 2018 begonnen met Primary 5. Zij was toen 10 jaar. Zij is geselecteerd omdat zij voldoet aan alle 
voorwaarden. Zij was de 3e beste van haar klas en is daarom uitgekozen door de groep. Zij wil graag dokter 
(kinderarts) worden. Zoals verwacht doet Tracy het goed op school. Haar cijfers variëren van good tot very good. Ze 
werkt hard en is leergierig. Ze heeft een 'hands-on' mentaliteit. Ze werd vorig jaar gekozen tot 'head-girl', hetgeen 
wil zeggen dat zij het vaste aanspreekpunt was tussen alle leerlingen en de docenten en de directie. Een nogal 
belangrijke positie.

04 Rihana

Rihana op de Good Future and 
Hope School.(2019)

Rehanah woonde bij haar voogd in het hele kleine en afgelegen Buleebi. Zij is een vondeling, die door Fredah 
liefdevol is opgenomen en nu haar voogd is. Fredah is aangesloten bij één van de vrouwengroepen. Als gevolg van 
de omstandigheden is besloten dat Rehanah in Primary 4 mocht starten aan de Good Hope and Future School. Het 
bijzondere aan Rehanah vinden wij dat zij door de groep is geselecteerd, hoewel zij geen biologisch kind is van één 
van de aangesloten vrouwen. Wij worden hierdoor gesterkt in het idee dat de groepen vrouwen niet alleen kijken 
naar iedere individueel belang, maar ook naar het groepsbelang.   
Rehanah  is in februari 2018 gestart in Primary 4. Zij is een intelligent meisje die zich snel aanpast. Zij heeft zich 
ontwikkeld tot een bijzonder vrolijk meisje met veel vriendinnen.  

2019
05 Mary 

2 4  
O K T O B E R  
2 0 0 6 Mary op de Good Future and 

Hope School (2019)

Mary’s  vader is lid van een groep (in sommige groepen zijn mannen lid. Dat mag, maar zij mogen geen voorzitter of 
penningmeester worden). Mary behoorde tot de beste van haar klas.  
Mary  is in 2018 begonnen in Primary 5 en heeft zich moeiteloos aangepast. Zij behaalt goede resultaten en werkt 
hard. Haar droom is om een accountant te worden. 

06 Rehema 
1  
F E B R U A R I  
2 0 0 8 Rehema op de Good Future and 

Hope School (2019)
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De Muwumuza Group heeft zich over Rehema ontfermd en haar voorgedragen voor het WCF Educatie programma. 
Zij komt uit zeer moeilijke omstandigheden.   
Rehema is in Primary 5 gestart. Zij is een vrolijk, goedlachs meisjes met veel vriendinnen. 

07 Rosette 
2 2  
S E P T E M B E
R  2 0 0 9 Roseke op de Good Future and 

Hope School (2019)

De moeder van Rosette is een lerares op de St. Balikuddembe Secondary School, maar heeft gesolliciteerd bij de St. 
Stephenson School in Mukono. Zij is een alleenstaande moeder en krijgt geen financiële ondersteuning van de 
vader van Rosette. Rosette zat in P3 van de St. Balikuddembe Primary School en is nummer 1 van haar klas.  
Rosette is een heel slim meisje dat is gestart in P4. Ze is als één van de de besten van haar klas overgegaan naar 
Primary 5. Het gaat haar makkelijk af omdat ze intelligent is, maar ook omdat ze heel hard en altijd alles op orde 
heeft.  Haar droom is om een dokter  te worden.  

2020
08 Susan 

1  
O K T O B E R  
2 0 1 0

Katosi

Susan is de tweede dochter van vier dochters. En hoewel ze volgens de criteria een jaar te jong is, is besloten haar 
in het programma op te nemen, vanwege haar  ‘hands – on’ persoonlijkheid en goede resultaten. Zij is vervolgens 
gelijk op de 2e White Cows Family Day op zaterdag 9 november 2019 gekomen.  

09 Martha

Katosi 2023

Martha is de kleindochter van jjajja Nakafu Margaret, een lid van de vrouwengroep Muwumuza. De moeder van 
Martha heeS haar kind bij Margaret achtergelaten en sindsdien heeS zij de verantwoordelijkheid op zich genomen 
om haar groot te brengen. Martha wil later verpleegster worden, zodat ze kinderen in haar gemeenschap kan 
behandelen en verzorgen. 
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10 Patricia

Katosi 2023

Patricia is en een kleindochter van jjajja Zawedde Teo uit het dorp Gonve en lid van de vrouwengroep Muwumuza. 
Patricia werd op 2-jarige leeSijd door haar moeder bij Teo thuis gelaten. Een grootouder zal al@jd voor haar 
kleinkinderen zorgen en daarom laten (jonge) moeders hun baby’s meestal thuis achter als ze zelf de zorg niet 
kunnen hebben. De vader van Patricia is ook niet in staat financieel bij te dragen.  
‘The habit of dropping babies is common in our communi0es in a way of hur0ng the Fathers and also a way of 
forcing them to take on their responsibili0es. Grand parents will never want their grand children to loiter around 
and that’s why many mothers always drop babies in their homes. In both these instances the babies came at a 
tender age of the parents that’s why looking a`er them was a main problem.’
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ADDENDUM 2 |  uitgevoerde act iv i te iten per  jaar  

2016
Nederland - Acquisitie vaste donateurs 

- Website & shop gebouwd
Oeganda - werkbezoek Oeganda (DS & LD) 

- Start Rebecca

2017
Nederland - acquisitie vaste donateurs 

- Verjaardagsactie Ard 50 | €2.000
De SWchWng Alle Kleine Beetjes Helpen (SAKBHH) 
hkp://www.akbhhh.nl/project/the-white-cows-
founda@on/ 
De contacten met de S@ch@ng AKBHHH hebben 
geleid tot een duurzame samenwerking. Deze 
S@ch@ng is in 2006 opgericht vanuit het idee in 
bescheidenheid bij te dragen aan het grotere 
geheel. Vandaar de naam. AKBHHH steunt projecten 
in binnen- en buitenland op het gebied van natuur, 
onderwijs, ontwikkelingshulp en gezondheidszorg.   
De samenwerking met de S@ch@ng AKBHHH houdt 
in dat zij  in het traject elk vierde meisje financieren. 
Verder coacht en begeleidt S@ch@ng AKBHHH de 
White Cows bij de verdere uitwerking van onze 
plannen en het nadenken over onze toekoms@ge 
doelen. 

Oeganda - werkbezoek Oeganda (DS & LD) 
- Start Mackline

2018
Nederland - 3 nieuwsbrieven  

- Overleg AKBHHH 
- PubQuiz & veiling `Windmill Cup’ | € 2.400 
- Sponsordiner n.a.v. veiling 
- Winterfair Lions | €8.860

Windmill Cup Het WCF had zich verbonden aan een 
internationaal jeudtennistoernooi - de Windmill 
Cup- gehouden in juli 2019 te Oosterbeek. In het 
kader hiervan is op 13 juni 2019 -  een pub quiz 
annex veiling gehouden op de Oosterbeekse 
Tennisvereniging. Sponsors hadden goederen of 
diensten gedoneerd waarop de deelnemers konden 
bieden.

Oeganda - werkbezoek Oeganda (DS & LD) 
- Start 2 nieuwe leerlingen 
- 1e White Cows Family Day

2019
Nederland - 4 nieuwsbrieven  

- Overleg AKBHHH 
- PubQuiz & veiling | € 3.500 
- Woodstock aan de Rijn | € 3.093 
- Anonieme stichting | € 1.830 
- stand op de Betuwse Haringparty  op 

Watergoed 
- Verjaardagsactie Trudy 80 | € 890 

 

Woodstock aan de Rijn 
In augustus 2019 vond er bij Frank Pouwer een 
fes@val plaats. Aan dit fes@val werd een s@ch@ng ‘Zij 
die het harder nodig hebben dan wij’ opgericht, die 
geld inzamelden voor 4 goede doelen. 
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Oeganda - werkbezoek Oeganda (DS & SS & LD) 
- Start 3 nieuwe leerlingen 
- 2e White Cows Family Day 9 Nov 2019

2020
Nederland - 3 nieuwsbrieven  

- Overleg AKBHHH 
- PubQuiz & veiling

Oeganda - werkbezoek Oeganda (DS & LD) 
- Start 3 nieuwe leerlingen 
- 3e White Cows Family Day
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