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In vervolg op 2020, waarin de stichting haar financiële positie had versterkt, zijn ook in 2021
meer middelen binnen gekomen dan dat er aan kosten zijn uitgegaan. Hierdoor had de
stichting voldoende ruimte om te anticiperen op nieuwe initiatieven in Oeganda en Colombia.
Het inhuren van extra docenten, scholing van docenten, een aanpassing van de salarissen,
een bijdrage doen aan een concert, dit is allemaal mogelijk gebleken omdat we ons minder
zorgen hoefden te maken over de financiële haalbaarheid ervan. Daarnaast is het zo dat we
minimaal 1 jaar “basiskosten Oeganda” in kas willen houden. Hiermee creëert de stichting
ruimte en tijd om de continuïteit in Oeganda te waarborgen in geval van een onvoorziene
gebeurtenis.

INKOMSTEN:
Kijken we naar de financiële resultaten over 2021 dan kunnen we concluderen dat de
inkomsten ad € 19.503,- aanzienlijk hoger zijn dan de ruim € 13.000,- aan inkomsten die we
in 2020 hebben gerealiseerd.

Hierbij dient te worden aangetekend dat een fors deel van deze stijging dient te worden
toegeschreven aan een paar grotere donaties. Een van deze donaties is die van oprichtster
Monique Udo van wie wij helaas afscheid hebben moeten nemen in 2021. Monique
doneerde vlak voor haar overlijden, samen met een andere foundation, totaal € 6.000,-.

Corrigeren we deze eenmalige donaties op de totale ontvangsten dan wordt het plaatje een
stuk minder rooskleurig en wordt meteen ook het belang duidelijk dat we als stichting
moeten blijven streven naar het opbouwen van een vast bestand aan donateurs. Een andere
inkomstenbron die we voor een deel hebben moeten missen in 2021 is die van de
benefietconcerten. Door de Corona maatregelen waren deze concerten alleen online
mogelijk en dat resulteerde in opbrengst van € 995,- waar we al voorzichtig € 1.200,- hadden
begroot. Ook een ingecalculeerde sponsorloop ging niet door waardoor we de geschatte
inkomsten ad € 2.000,- niet hebben kunnen realiseren.

Daarentegen heeft de muziek challenge aanzienlijk meer opgebracht dan verwacht en heeft
daarmee het wegvallen van de sponsorloop en een deel van de benefietconcerten
goedgemaakt.

In 2021 zijn we gestart met de actieve werving van vaste donateurs. Dit heeft geresulteerd in
11 aanmeldingen met een totaal jaarlijkse bijdrage van € 1.148,-. Voor 2022 zal wederom
bekeken moeten worden hoe we het aantal vaste donateurs kunnen laten groeien.

UITGAVEN:
Aan de uitgave kant zien we naast een lichte stijging van de salariskosten met name twee
grote projecten staan. Enerzijds is dit het project Manglar in Colombia en anderzijds hebben
we middels een aparte actie gelden ingezameld voor voedsel en voor een voedselproject.
Het voedselproject is opgezet om de zelfredzaamheid te verhogen en behelst de huur van
land voor een periode van 2 jaar en de aanschaf van zaden en gereedschap voor het
bewerken van land. Tot de eerste succesvolle oogst was het echter nodig om periodiek de
scholen te voorzien van middelen om voedsel te kopen.



Verder heeft het bestuur besloten om voor docent Tony een motor aan te schaffen zodat hij
niet steeds met het openbaar vervoer hoeft te reizen van de ene locatie naar de andere.

Al met al bedragen de uitgaven over 2021: € 15.946,-.

Het positieve resultaat ad € 3.557,- is toegevoegd aan de algemene reserve welke per 31
december 2021 € 10.306 bedraagt.

Het budget 2021 en staat van inkomsten en uitgaven is als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd


