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1. Algemene gegevens 
 

De Stichting The Pearls of Africa, hierna te noemen “de stichting”, is 23 maart 2015 
opgericht in de gemeente De Ronde Venen en ingeschreven bij de kamer van 
koophandel onder nummer 62927396 (RSIN nummer: 855018239). 

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden, te weten: 

- Dhr. Remco Kwint (Bestuursvoorzitter), 
- Dhr. Arnout Fransen (Secretaris) en 
- Dhr. Frank Redegeld (Penningmeester) 
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2. Bestuursverslag 
 
 

In 2016 is het aantal families wat door de stichting wordt ondersteund, uitgebreid naar 50 
families. Samen met een lokaal bestuurder heeft de stichting een aantal arme families 
bezocht en uitgekozen voor ondersteuning. De stichting stopt tijdelijk met het aannemen 
van nieuwe sponsorkinderen/families om zo de bestaande families zo goed mogelijk te 
kunnen ondersteunen. Er is een start gemaakt bij een aantal families om naast de 
financiële steun voor educatie, medische zorg, hygiëne en huisvesting ook te kijken naar 
hoe de familie zelf een inkomen kan genereren. Bij goede plannen, bedacht door de 
familie zelf, wordt door de stichting hulp geboden om het plan te laten slagen.  
 
Naast het sponsorprogramma is de stichting eind 2016 begonnen met de ‘Alpha Youth 
groups’. Alpha Youth is een bijbelstudie van 10 weken waarin de jongeren samen met de 
jeugdleiders op zoek gaan naar wie Jezus is. In 10 sessies leren de deelnemers een 
relatie op te bouwen met Hem. De 1e groep heeft de studie inmiddels afgerond.  
De samenwerking met J.K.T.C. en Hold hands Uganda, gestart door jonge enthousiaste 
Oegandezen is op een lager pitje gezet aangezien de hulp steeds minder nodig is. De 
lokale stichtingen draaien bijna zelfstandig en hulp vanuit de stichting is daarom minder 
noodzakelijk geworden.  
 
In 2017 hoopt de stichting de relaties met het gegroeide aantal gezinnen in 2016 te 
onderhouden en verder uit te bouwen. Dit met als doel de zelfredzaamheid onder de 
families te vergroten. Naast dat de kinderen uit de families de mogelijkheid hebben 
gekregen terug naar school te gaan, wordt tevens bekeken op welke manier de stichting 
de familie kan ondersteunen bij het genereren van een inkomen. Op deze manier wil de 
stichting bereiken dat de families in de toekomst zelf zorg kunnen dragen voor het 
schoolgeld van de kinderen. Wanneer de familie zelf redzaam is, stopt de financiële steun 
en wordt er gezocht naar nieuwe families. Jongeren die een diploma hebben gehaald in 
een beroepsopleiding worden door de stichting begeleid bij het vinden van een 
baan/starten van een kleine onderneming.  
In 2017 gaat de stichting door met het geven van de ‘Alpha Youth groups’ in 
samenwerking met de Kimasa Primary school, een lokale basisschool in het werkgebied 
van de stichting.  
 
De Samenstelling van het bestuur is sinds de oprichting ongewijzigd gebleven. De leden 
van het bestuur krijgen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij uitvoeren voor de 
stichting. 
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3. Balans  
 
Balans per 31 december 2016 
(alle bedragen luiden in Euro) 
 
  2016  2015 

     
Vlottende activa     
Vorderingen 5.2.1) -  1.065 
Liquide middelen 5.2.2) 10.594  5.253 
     
  10.594   6.318 
     
Stichtingskapitaal     
Overige reserves 5.2.3) 10.594  6.318 
  10.594  6.318 
     
     
 
4. Staat van baten en lasten 
 
Staat van baten en lasten over 2016 
(alle bedragen luiden in Euro) 
 
  2016   2015 

      
Baten      
Giften en bijdragen 5.3.1) 13.956   10.490 
Overige baten 5.3.2) -   - 
  13.956   10.490 
      
Lasten      
Kosten activiteiten 5.3.3) 9.345   2.777 
Stichtingskosten 5.3.4) 335   1.395 
  9.680   4.172 
      
Resultaat  4.276   6.318 
      
Resultaatbestemming:      
Toegevoegd aan het 
stichtingskapitaal  4.276 

 
 6.318 
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5. Toelichting 
 
5.1 Algemene toelichting 
 
5.1.1 Activiteiten 
The Pearls of Africa stelt zich ten doel fondsen te werven voor projecten in de meest arme dorpjes 
rondom de tweede grootste stad van Uganda, Jinja, op het gebied van scholing, medische zorg, 
woonomstandigheden en voorlichting voor kansarmen. 

1- De stichting stelt zich ten doel kansarme kinderen de mogelijkheid te bieden van goed 
onderwijs. 

In samenwerking met LifeStep (www.facebook.com/lifestep.ministriesuganda) zal worden 
bekeken welke school het best aansluit bij welk kind. De stichting The Pearls of Africa zal 
zorgdragen voor: 

• Het voldoen van het schoolgeld 
• De aanschaf van de benodigde boeken 
• De aanschaf van een schooluniform 
• De aanschaf van diverse andere benodigdheden die de school verlangt. 

 
2- De stichting streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen in de dorpjes medische hulp te kunnen 

verlenen.  

Hierbij valt te denken aan: 
• Vervoer van/naar het ziekenhuis/de kliniek. 
• Het voldoen van de medische kosten 
• Advisering van de noodzaak van goede hygiëne 
• Advisering over ziektes als Malaria en HIV. 

 
3- De stichting stelt zich als doel ervoor te zorgen dat de lokale bevolking in een goede 

hygiënische woonomgeving kan leven.  

Om dit te kunnen bereiken zorgt de stichting voor oa: 
• Het bekostigen van de reparatie/renovatiekosten bij lekkage of slijtage van de woning. 
• Het voldoen van de bouwkosten daar waar reparatie niet meer mogelijk is. 
• Leveren van matrassen/ muggennetten 
• Advisering van een goede hygiëne 

 
4- De stichting tracht de opgedane kennis over te dragen aan de lokale bevolking.  

Dit betekent dat de stichting zich zal inzetten voor: 
• Een ‘lifecourse’ training waarin alle belangrijke aspecten m.b.t. gezondheid, financiën 

en family planning gedeeld zal worden 
• Advisering van de noodzaak van goede hygiëne 
• Advisering over ziektes zoals Malaria en HIV 
• Advisering over het kunnen voorzien in eigen levensonderhoud 

 

http://www.facebook.com/lifestep.ministriesuganda
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De jaarrekening over  2016 is opgesteld op basis van Titel 9 Boek 2 BW en RJ 650 fondsenwervende 
instellingen.  
 
De jaarrekening is gepresenteerd in Euro’s. De presentatie van vergelijkende cijfers kan gewijzigd zijn 
om een beter inzicht te geven of om beter aan te sluiten bij de presentatie van de huidige periode.  
 
5.1.1 Grondslagen van resultaatbepaling 

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering 
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in 
het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin 
deze voorzienbaar zijn. 
 
5.2 Toelichting op de balans 
 

5.2.1 Vorderingen 

De vorderingen in 2015 had betrekking op het financieel ondersteunen van het “Jinja Knitting Training 
Center”. In dit training center worden kwetsbare jongeren en jonge alleenstaande moeders training en 
educatie aangeboden. In verband met een grote opdracht van een lokale school was er een tijdelijke 
financieringsbehoefte, welke uit de middelen van de stichting in 2015 vervuld is. In 2016 is er besloten 
om de vordering kwijt te schelden en aan te merken als startkapitaal voor de aanschaf van de 
benodigde materialen. 
 

5.2.2 Liquide middelen 

De liquide middelen betreffen een rekening courant bij de Rabobank. Alle liquide middelen zijn 
terstond opeisbaar door de Stichting. 
 

5.2.3 Stichtingskapitaal en reserves 

Stichtingskapitaal 
Het Stichtingskapitaal bedraagt ultimo december 2016 € 10.594,- (2015: € 6.318,-) en is volledig 
ontstaan uit de resultaatbestemming van de afgelopen 2 jaar. Het stichtingskapitaal zal volledig 
worden aangewend om de doelen van de stichting ten uitvoer te brengen in de toekomstige jaren.  
Er is geen continuiteitsreserve gevormd aangezien de stichting geen toekomstige verplichtingen is 
aangegaan en alle bestuursleden hun werkzaamheden volledig zonder vergoeding uitvoeren. 
 
Het verloop van het stichtingskapitaal is als volgt: 
 
  2016  2015 

  €  € 
1 januari  6.318  - 
Resultaatsbestemming  4.276  6.318 
31 december  10.594   6.318 



 
 

7 

5.3 Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
5.3.1 Giften en bijdragen 

De ontvangen giften en bijdragen voor het jaar 2016 bedroeg € 13.956,- (2015: € 10.470,-). De giften 
en bijdragen zijn als volgt te specificeren: 

 
  2016  2015 

  €  € 
     
Giften en bijdragen ontvangen ten 
behoeve van stichtingskosten  -  1.225 
Algemene giften en bijdragen   13.956  9.265 
  13.956   10.490 

5.3.2 Overige baten 

In zowel 2015 als 2016 zijn er geen overige baten geweest. 
 

5.3.3 Kosten activiteiten 

De kosten van de activiteiten kan als volgt worden gespecifieerd: 
 
  2016  2015 

  €  € 
     
Scholing  5.245  1.433 
Medische zorg  756  162 
Woon- & leefomstandigheden  1.757  1.081 
Startkapitaal lokale projecten  1.091  - 
Overige kleine activiteiten  496  101 
  9.345   2.777 
 

5.3.4 Stichtingskosten 

De  stichtingskosten betreffen die kosten die benodigd zijn om de Stichting haar activiteiten te laten 
uitvoeren. In 2015 heeft de stichting kosten betaald voor de Ugandese werkvergunning van de familie 
Kwint. Hiervoor waren ook specifieke giften en bijdragen ontvangen. Daarnaast maakt de stichting 
bankkosten en worden er kosten gemaakt voor reisdocumenten van de familie Kwint. 
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6. Overige informatie 
 

Werknemers 

De Stichting heeft geen werknemers in dienst en het bestuur heeft geen vergoeding ontvangen voor 
de verrichte werkzaamheden. 
 
 
 
Zevenhoven, 15 maart 2017 
 
 
 
Het bestuur: 
 
 
 
 
R. Kwint   A. Fransen   F.G.H. Redegeld 
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