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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 
 
Net als in de rest van de wereld is het ook in Oeganda een bewogen jaar geweest. Corona 
heeft ervoor gezorgd dat alle scholen vanaf maart tot en met het einde van het jaar dicht zijn 
geweest. En waar wij in het westen enigszins door konden gaan met online les geven, is dat 
in Oeganda door gebrek aan beschikbare middelen onmogelijk. Onze leerlingen zaten 
daarom dan ook allemaal thuis. Een uitdaging voor Kate, onze medewerker ter plekke, om de 
motivatie er bij hen in te houden. Maar net als hier in Nederland ontstonden ook in Oeganda 
mooie initiatieven bij de thuiszittende leerlingen. Om iets te kunnen bijverdienen werd veelal 
een baantje gezocht als chapatti (pannekoek) verkoper of werd er geholpen op het land. 
Helaas zijn er ook enkele jongeren (meisjes) uit het oog verloren. We vrezen dat zij in deze 
periode zwanger zijn geraakt en daardoor bij hun vriend zijn gaan wonen. Kate probeert de 
jongeren op te sporen maar dat valt niet altijd mee. Helaas zijn 2 van onze Pearls even uit 
beeld. We hopen dat het goed met hen gaat. 
 
Kortom, als het gaat om onderwijs is er echt wel sprake van een verloren jaar. Gelukkig gaan 
ten tijde van het schrijven van dit verslag de scholen weer langzaam open. Eerst komen de 
examenklassen weer naar school en binnenkort mogen de anderen ook weer. Als we de 
media moeten geloven, zijn het aantal besmettingen relatief laag. Echter door een beperkte 
opvolging van de zieken en overledenen zijn de getallen nooit erg accuraat. Bijna nooit wordt 
onderzocht aan welke gevolgen iemand is overleden. Naast corona heeft het land ook kort te 
kampen gehad met alle onrust rondom de verkiezingen. Museveni is opnieuw verkozen tot 
president, maar dit gaat nooit zonder slag of stoot. Ook in Jinja waar onze families wonen en 
naar school gaan is het even onrustig geweest. Alle families zijn God zij dank door deze 
hectische tijd heen gekomen. Onder onze families is ook geen corona uitgebroken. 
 
De partner van Kate, onze medewerker op locatie, is leraar. Hij is een aantal dagen in 
Makenke geweest om in de studiehal de jongeren te helpen met schoolzaken. Het is fijn dat 
de studiehal wél nog gebruikt mag worden in deze gekke tijden. Alle leerlingen waren vóór 
corona toesloeg allemaal over naar de volgende klas. Voor een aantal betekende dit het 
laatste jaar. Twee van onze leerlingen zouden afstuderen als respectievelijk tourgids en 
hotelmedewerker maar lopen nu een jaar vertraging op. Een tweetal broertjes en zusjes zijn 
aan hun schoolcarrière begonnen dit jaar nu ze 6 jaar zijn geworden en naar de 1e klas van 
de primary school gaan. 
 
2021 wordt hopelijk weer een jaar waarin de scholen opengaan en de leerlingen weer naar 
school kunnen. Als dit zo is, studeren er dit jaar 2 leerlingen af. Het verdiende diploma geeft 
ze een aanzienlijk betere positie bij het solliciteren naar een geschikte baan. Met het 
inkomen wat ze hiermee gaan verdienen zijn ze in staat hun beide families financieel te 
kunnen ondersteunen. Daarnaast zullen ook de Youth Alpha trainingen weer plaats gaan 
vinden onder leiding van Kate en de partner van Kate. De wisselwerking met de lokale school 
zal hiervoor weer worden opgepakt. 
 
Na een moeilijk jaar voor de leerlingen wordt 2021 hopelijk weer een jaar waar perspectief 
geboden wordt. De teruggang naar school wordt als erg welkom ervaren bij al onze 
leerlingen. Zij staan te popelen weer naar school te kunnen om uiteindelijk hun droom te 
kunnen waarmaken. 
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3. Balans  
 
Balans per 31 december 2020 
(alle bedragen luiden in Euro) 

 

  2020  2019 

     
Vlottende activa     
Liquide middelen 5.2.1) 10.772  10.059 

  10.772   10.059 

     

Stichtingskapitaal     

Overige reserves 5.2.2) 10.772  10.059 

  10.772  10.059 

     
     
 

4. Staat van baten en lasten 
 
Staat van baten en lasten over 2020 
(alle bedragen luiden in Euro) 

 

  2020   2019 

      
Baten      

Giften en bijdragen 5.3.1) 11.857   12.539 
Overige baten 5.3.2) -   - 

  11.857   12.539 
      
Lasten      
Kosten activiteiten 5.3.3) -   - 
Donaties aan Worthy 2 Shine 5.3.4) 11.000   14,000 
Stichtingskosten 5.3.5) 144   144 

  11.144   14.144 
      

Resultaat  713   (1.543) 
      
Resultaatbestemming:      
Onttrokken aan het stichtingskapitaal -   1.543 
Toegevoegd aan het stichtingskapitaal 713   - 
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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 2020 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 2020 € 10.772,- (2019: € 10.059,-) 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: 
 

  2020  2019 

  €  € 

1 januari  10.059  11.664 

Resultaatsbestemming  713  (1.605) 

31 december  10.772   10.059 
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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 2020 bedroeg € 11.857,- (2019: € 12.539,-). 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 2020 als 2019 zijn er geen overige baten geweest. 

5.3.3 Kosten activiteiten 

De kosten van de activiteiten zijn, vanaf het vertrek van de familie Kwint in 2018, lopen via de 
lokale stichting Worthy 2 Shine. Derhalve zijn er geen uitgaven onder deze noot verantwoord 
voor 2020 en 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.  

 
  2020  2019 

  €  € 

Stand per 1 januari  3.472  1.725 

Donaties van de Pearls of Africa  11.000  14.000 

Uitgaven stichting Worthy 2 Shine  (11.875)  (12.414) 

Koersverschil vreemde valuta  (113)  161 

Stand per 31 december  2.484  3.472 

     

 
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 
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 2020 nog een 
stichtingskapitaal van UGX 10.588.058,- (+/- € 2.484,-) op de bankrekening staan 
(2019: UGX 14.119.525,- / € 3.472,-).  

 
Specificatie uitgaven Worthy 2 Shine:   

  2020  2019 

Scholing  6.031  8.713 
Medische zorg  89  126 
Woon- & leefomstandigheden  3.054  593 
Overige kleine activiteiten  320  636 
Stichtingskosten  2.381  2.346 

  11.875   12.414 
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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, 30 april 2021 
 
 
 
Het bestuur: 
 
 
 
 
R. Kwint   A. Fransen   F.G.H. Redegeld 


