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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 
 
Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het onderhouden van de contacten. Ook is het 
contact met Kulabako Kate verder uitgebreid. Er is een wekelijks onderhoud met haar om de 
families die geholpen worden te bespreken. In April is de familie Kwint twee weken terug 
geweest in Uganda om te kunnen beoordelen hoe het na een jaar van afwezigheid gaat met 
de families en het werk van The Pearls of Africa. Zij concludeerden dat de huidige 
medewerkster haar werk voortreffelijk heeft opgepakt en er een goede begeleiding is van de 
families. Ook is er een goed contact tussen de scholen en de medewerkster van The Pearls 
of Africa. Het resultaat is dat de meeste gesponsorde kinderen goed presteren op school. 
Daar waar extra aandacht nodig is, wordt de familie intensiever begeleid door Kate.  
 
De volgende acties (naast het bekostigen van het schoolgeld en schoolmaterialen) hebben 
plaatsgevonden: 
- Er is 2 keer een uitgebreide maaltijd gehouden met alle families van The Pearls of 

Africa met als doel van elkaar te leren en de onderlinge band op te bouwen. 
- Er hebben 2 Youth Alpha trainingen plaatsgevonden waarin 50 kinderen opgebouwd 

zijn met het christelijk geloof. 
- Met de opbrengsten van de winkel van de moeder van Isaac, is een kippenhandel 

gestart.  
- De huisjes zonder solar zijn voorzien van solar verlichting en één stroompunt. 
- Vanuit de bestaande families zijn 2 nieuwe studenten opgenomen in het 

sponsorprogramma. 
 
Veel van de studenten hebben in het afgelopen jaar een eigen persoonlijke sponsor 
gekregen. Hier zijn we als stichting heel blij mee. Ten eerste bevordert het de continuïteit van 
de geldstroom om het onderwijs te kunnen bekostigen. Daarnaast zorgt het voor 
verbondenheid en interculturele uitwisseling tussen Nederlandse en Oegandese kinderen. 
D.m.v. van het versturen van filmpjes en foto’s over en weer ontstaat een brug tussen 
Oegandese en Nederlandse kinderen. 
 
Het komend jaar 2020 wordt door de wereldwijde crisis door het coronavirus een onzeker 
jaar. Net zoals in Nederland zijn de scholen momenteel dicht en wordt families op het hart 
gedrukt thuis te blijven. Een aderlating voor kinderen die al te maken hebben met een 
kwetsbare basis m.b.t. de scholing. We houden de ontwikkeling nauw in de gaten en hebben 
veelvuldig contact met de medewerkster ter plaatse. Het is door deze crisis moeilijk doelen te 
stellen voor komend jaar. The Pearls of Africa hoopt dat de crisis snel voorbij zal zijn zodat 
de kinderen een niet al te grote achterstand krijgen. Er is geen onderwijs op afstand, dus 
scholing ligt echt stil. We spreken de hoop uit dat de kinderen in de 2e helft van het jaar 
gewoon naar school kunnen en allemaal gewoon overgaan naar de volgende klas.   
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3. Balans  
 
Balans per 31 december 2019 
(alle bedragen luiden in Euro) 

 

  2019  2018 

     
Vlottende activa     
Liquide middelen 5.2.1) 10.059  11.664 

  10.059   11.664 

     

Stichtingskapitaal     

Overige reserves 5.2.2) 10.059  11.664 

  10.059  11.664 

     
     
 

4. Staat van baten en lasten 
 
Staat van baten en lasten over 2019 
(alle bedragen luiden in Euro) 

 

  2018   2017 

      
Baten      

Giften en bijdragen 5.3.1) 12.539   17.064 
Overige baten 5.3.2) -   - 

  12.539   17.064 
      
Lasten      
Kosten activiteiten 5.3.3) -   11.292 
Donaties aan Worthy 2 Shine 5.3.4) 14.000   7,158 
Stichtingskosten 5.3.5) 144   157 

  14.144   18.607 
      

Resultaat  (1.605)   (1.543) 
      
Resultaatbestemming:      
Onttrokken aan het stichtingskapitaal 1.605   1.543 
Toegevoegd aan het stichtingskapitaal -   - 
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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 
 
De jaarrekening over 2018 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.  

http://www.facebook.com/lifestep.ministriesuganda
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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 Liquide middelen 

De liquide middelen betreffen een rekening courant bij de Rabobank. Alle liquide middelen zijn 

terstond opeisbaar door de Stichting. 

 

5.2.2 Stichtingskapitaal en reserves 

Stichtingskapitaal 
Het Stichtingskapitaal bedraagt ultimo december 2019 € 10.059,- (2018: € 11.664,-) en is volledig 
ontstaan uit de resultaatbestemming van de afgelopen jaren. 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: 
 

  2019  2018 

  €  € 

1 januari  11.664  13.207 

Resultaatsbestemming  (1.605)  (1.543) 

31 december  10.059   11.664 
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5.3 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

 
5.3.1 Giften en bijdragen 

De ontvangen giften en bijdragen voor het jaar 2019 bedroeg € 12.539,- (2018: € 17.064,-). De giften 
en bijdragen zijn veelal van algemene aard. Er zijn echter ook een aantal giften die specifiek bedoeld 
zijn voor de scholing en ondersteuning van de kinderen van de Pearls of Africa of voor andere 
specifieke projecten. 

5.3.2 Overige baten 

In zowel 2019 als 2018 zijn er geen overige baten geweest. 

 

5.3.3 Kosten activiteiten 

De kosten van de activiteiten kan als volgt worden gespecifieerd: 

 
  2019  2018 

  €  € 

     

Scholing  -  3.002 
Medische zorg  -  142 
Woon- & leefomstandigheden  -  2.544 
Kosten noodopvang & studiehal  -  5.184 
Startkapitaal lokale projecten  -  269 
Overige kleine activiteiten  -  151 

  -   11.292 

De kosten van de activiteiten zijn, vanaf het vertrek van de familie Kwint in 2018, gelopen via 
de lokale stichting Worthy 2 Shine. Derhalve zijn er geen uitgaven onder deze noot 
verantwoord voor 2019. 

5.3.4 Donaties aan de stichting Worthy 2 Shine 

Het onderstaande verloopoverzicht laat zien hoe de donaties aan de stichting Worthy 2 Shine 

gebruikt zijn ter uitvoering van de doelstellingen van de Pearls of Africa.  

 

  2019  2018 

  €  € 

Stand per 1 januari  1.725  - 

Donaties van de Pearls of Africa  14.000  7.158 

Uitgaven stichting Worthy 2 Shine  (12.414)  (5.543) 

Koersverschil vreemde valuta  161  110 

Stand per 31 december  3.472  1.725 

     

De Ugandese stichting houdt een bankrekening in de lokale valuta (UGX). De bedragen in 
bovenstaand overzicht zijn derhalve geconverteerd naar euro’s tegen een representatieve 
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koers. De koersverschillen die ontstaan bij de omrekening naar euro’s zijn apart in 
bovenstaand overzicht verantwoord. De stichting Worthy 2 Shine heeft per eind 2019 nog een 
stichtingskapitaal van UGX 14.119.525,- (+/- € 3.472,-) op de bankrekening staan 
(2018: UGX 7.468.316,- / € 1.725,-).   
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Specificatie uitgaven Worthy 2 Shine:   

Scholing  8.713  4.429 
Medische zorg  126  76 
Woon- & leefomstandigheden  593  71 
Overige kleine activiteiten  636  242 
Stichtingskosten  2.346  735 

  12.414   5.543 

5.3.5 Stichtingskosten 

De stichtingskosten betreffen die kosten die benodigd zijn om de Stichting haar activiteiten te laten 
uitvoeren, zoals bankkosten en een maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden van Kate.. 

 
6. Overige informatie 

 

Werknemers 

De Stichting heeft geen werknemers in dienst en het bestuur heeft geen vergoeding ontvangen voor 
de verrichte werkzaamheden. 
 
 
 
Zevenhoven, xx maart 2020 
 
 
 
Het bestuur: 
 
 
 
 
R. Kwint   A. Fransen   F.G.H. Redegeld 


