
 
JAAROVERZICHT STICHTING BWANDAFONDS 2021 

1.Inleiding.  

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten van Stichting Bwandafonds die hebben 
plaatsgevonden in 2021. In het jaarverslag wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan:  

2. De doelstelling van Stichting Bwandafonds; 
3. De Bestuurssamenstelling in 2021; 
4. Een verslag van de activiteiten van het Fonds 
5. De jaarrekening van Stichting Bwandafonds, bestaande uit de balans en het resultatenoverzicht van 2021.  

2. Doelstelling Stichting Bwandafonds. 

Op grond van artikel 2 van de statuten heeft Stichting Bwandafonds de volgende doelstelling: 

Het doel van de stichting is om  structurele steun te bieden aan de activiteiten in Bwanda __ (Masaka, Oeganda) 
die zich richten op onderwijs en welzijn. 

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.  

3. Bestuurssamenstelling.  

De bestuurssamenstelling van Stichting Bwandafonds bestaat uit de volgende personen: 

* Tessel Linders, voorzitter; 
* Sophie de groot, secretaris; 
* Jan Verkleij, penningmeester.  

Correspondentieadres: Stichting Bwandafonds Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 35 1906CH Limmen 

 

4. Verslag van de activiteiten 2021. 

Voor het Bwandafonds zou het jaar 2021 een historisch jaar genoemd kunnen worden.  
Gestart in 2008 als wat we een familiefonds noemden, werd het Bwandafonds in dit jaar een officiële Stichting 
met Anbi-status , statuten , beleidsplan etc.etc. 
Visie en doelstelling etc. werden opnieuw doorgesproken en  vastgelegd.  
Onze bankrekening ging van de Triodosbank naar de Rabobank. 
Hierover werden donateurs/vrienden per Nieuwsbrief en/of persoonlijk op de hoogte gesteld.  Een van de 
redenen om hiertoe te besluiten is dat gebleken is dat  men als stichting met Anbi status gemakkelijker toegang 
krijgt tot financiële bronnen  (fondsen/particulier). 
Ons denken en doen, waaronder vergaderen, stonden in het teken van de beperkende maatregelen als gevolg  van 
Covid-19  en verliepen  grotendeels telefonisch, digitaal en per Zoom . Buiten de informele contacten is er 
tweemaal met een agenda vergaderd. 
 
Een doorlopend belangrijk aandachtspunt blijft de financiering van de herbouw van de jongensslaapzaal van de 
Theresaschool in Bwanda, Oeganda. 
Ons fonds heeft steun toegezegd gekregen vanuit een aan de Dominicusgemeente toevertrouwd legaat. Deze 
steun vormt een groot gedeelte van de voor de restauratie  benodigd kapitaal. Vanuit dit Tolhuijslegaat  is            
€ 15.500,- beschikbaar. Dit bedrag blijft ver achter bij het inmiddels begrote bedrag van € 80.000,- 
In haar brief van 20/10’20 heeft het hoofd van de school Sr. Betty K. bevestigd dat gebouwd zal worden in 
kleinere eenheden afhankelijk van de beschikbare financiën.  Intussen zal men in Bwanda en ook wij als fonds 



pogingen ondernemen om meer kapitaal bijeen te  brengen. Inmiddels is er ook jaarlijkse steun toegezegd vanuit 
de jaarlijkse missieveiling te Zoeterwoude; “Mensen met een Missie”. 
 
Na een korte onderbreking tegen het einde van het vorig jaar zijn de scholen opnieuw gesloten, is er nauwelijks 
wegverkeer toegestaan met als gevolg dat  de bouwwerkzaamheden alweer lang zijn gestopt. 
Door in onze communicatie met donateurs wat meer accent te leggen op de herbouw van de jongensslaapzaal 
staat op het einde van het jaar ruim € 2.300,- met nadruk ‘gelabeld’ voor dit doel.  
Voor het zgn. eindbedrag 2021 dat ieder jaar standaard t.b.v. vanaf het begin bestaande bestemmingen naar 
Bwanda wordt overgeboekt: zie het bijgaande financiële overzicht. 
 
In de loop van 2020 is tevergeefs een beroep gedaan op de Wilde Ganzen.  De reden voor afwijzing is dat 
uitsluitende gezinsgerelateerde projecten ondersteund gaan worden d.w.z. projecten gericht op de-
institutionalisering . Aangemoedigd  door een lid van de Legaatcommissie (Dominicus) nemen we andermaal 
contact op. Naar aanleiding hiervan volgt een uitgebreid zoomgesprek met een vertegenwoordiger van Better 
Care (initiator van dit nieuwe beleid) en van Wilde Ganzen. Ook dit gesprek leidt  niet tot een andere uitkomst. 
Wel worden ons enkele zeer bruikbare tips gegeven.   
  
Het contact met BIS (Bureau Internationale Samenwerking) is door omstandigheden nog niet verder tot 
ontwikkeling gekomen hoewel op  grond van de door ons ingestuurde gegevens geconcludeerd is dat de herbouw 
van de jongensslaapzaal subsidiabel zou zijn. 
 
Covid-19 heeft in velerlei opzicht onze ‘slagkracht’ beïnvloed. Daarnaast verloopt de communicatie per app, 
telefonisch etc. met betrokkenen in Bwanda niet altijd probleemloos.  
Dat maakt de behoefte aan een contactpersoon ter plaatse des te dringender. Door eerdergenoemde oorzaak 
konden ideeën daartoe nog niet gerealiseerd worden.   
In het nieuwe jaar 2022 staat ons als fonds voor ogen de financiering, c.q. afbouw van de jongensslaapzaal af te 
ronden. Mogelijk met behulp van eerdergenoemd Bureau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
5. De jaarrekening van Stichting Bwandafonds. 
 
STICHTING BWANDAFONDS: FINANCIEEL OVERZICHT 2021   
       
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2021    
       
     2021  
Ontvangsten       
Donaties vaste donateurs     €  4.525,00   
Donaties 'gelabeld' voor de Boys Dorm    €  2.255,00   
Overige inkomsten     €             -     
Totale inkomsten      €  6.780,00   
       
       
Uitgaven       
Kosten Rabo Rekening Courant    €       49,75   
Overboekkosten     €             -     
Diverse kosten     €             -     
Andere overboekingen     €             -     
Overgeboekt naar Holy Family Convent/Bwanda Uganda   €  4.450,00   
Toename banksaldo     €  2.280,25   
Totale kosten/bestedingen      €  6.780,00   
       
BALANS PER 31 DECEMBER 2021     
       
       
Bezittingen       
       
Banksaldo      €  2.280,25   
Totale activa      €  2.280,25   
       
Schulden       
       
Gereserveerd Boys Dorm     €  2.255,00   
Kapitaal      €       25,25   
Totale passiva      €  2.280,25   
       
2021 Is het jaar waarin Bwandafonds is omgezet in Stichting Bwandafonds.  
Begin mei werd de Stichting ingeschreven in de KVK.    
Eind juli werd er een rekening courant geopend bij de Rabobank. 
    
Zoeterwoude, 4 april 2022.      
 
   
 
 
 
 



 


