Jaarverslag
2017

Een mens maakt allerlei plannen,
wat wordt uitgevoerd, is het plan van de Heer.
Spreuken 19:21 (NBV)

Inleiding
In 2017 was Signs of Hope nog niet officieel geregistreerd als stichting. Toch is er in dat jaar veel
voorbereidend werk gedaan. Om die reden is dit jaarverslag geschreven; om vast te leggen wat er in
het jaar voor de oprichting heeft plaatsgevonden.
In 2017 zijn de contacten met Uganda School for the Deaf in Ntinda, Kampala, Uganda, opgestart. De
sponsoring is opgezet en in de loop van het jaar steeds verder uitgebreid. Daarnaast is de
aanwezigheid in de school uitgebreid van één naar twee personen.
Aan de interne kant van de organisatie is er een bestuur gevormd en zijn de eerste stappen gezet
naar het invullen van de administratieve kant van de stichting.
Deze activiteiten worden in dit verslag nader toegelicht.
Daarnaast is er een jaarrekening om verantwoording over de financiën af te leggen.

Visie en Missie
Visie: bijdragen aan een hoopvolle toekomst voor Dove kinderen in Uganda (Jeremia 29:11); een
toekomst van leven in overvloed in alle aspecten: het kennen van God, het hebben van
betekenisvolle relaties en mogelijkheden benutten qua onderwijs, loopbaan en op ander gebied.
Missie: het ondersteunen en verbeteren van het onderwijs aan Dove kinderen in Uganda en hun
(familie) netwerk met mankracht, kennis, materialen en financiën.

Christelijke identiteit
Signs of Hope is een christelijke stichting.
Wij geloven:
- dat God ons geschapen heeft om tot Zijn eer te leven (Rom 11:36 en 1 Kor 10:31);
- dat God ons roept om van Hem te getuigen (Matt 28:18-20), in woord en in daad (Matt. 5:16
en Matt 25:34-40);
- dat God van ons vraagt ons in te zetten voor rechtvaardigheid (Micha 6:8);
- dat we in alle dingen afhankelijk zijn van Hem (Spr 3:5-6).

Activiteiten in Uganda
Het werk van Signs of Hope is in 2017 gestart, als voorloper op het oprichten van de stichting.
De activiteiten zijn opgestart door Famke Wildeman.

Lesgeven Uganda School for the Deaf, Ntinda, Kampala.
Sinds februari 2017 werkte Famke als vrijwilliger bij de School for the Deaf. Zij was klasse-assistent in
Primary 2 (ongeveer vergelijkbaar met groep 4 in Nederland) en verantwoordelijk voor het lesgeven
in het vak Engels. Op de school wordt het algemene curriculum gevolgd. Er zijn nagenoeg geen
lesboeken voor de leerlingen en geen aangepaste lesmethoden voor Dove kinderen. Famke heeft zelf
een methode ontwikkeld om de kinderen de basiswoorden aan te leren die in het curriculum
benoemd worden.
Famke heeft een maandelijkse vrijwilligersvergoeding ontvangen om in Uganda te kunnen wonen en
werken.
Sinds april 2017 werkt ook Dorothy Ajete (Ugandese) namens Signs of Hope op dezelfde school. Zij
was klasse-assistent in Primary 5.
Dorothy heeft een vergoeding voor haar reiskosten ontvangen, en vanaf november een kleine
vrijwilligersvergoeding. Daarnaast heeft zij op kosten van Signs of Hope een gebarentaalcursus
gevolgd.

Sponsorkinderen
Via Signs of Hope worden kinderen op dezelfde school financieel ondersteund. Voor veel ouders is
het niet mogelijk het schoolgeld (volledig) te betalen. Waar mogelijk, heeft Signs of Hope
bijgesprongen.
Ouders / verzorgers hebben een overeenkomst getekend, waarin onder andere vermeld staat dat de
ondersteuning vooralsnog voor een jaar is. Na een jaar kan uit een evaluatie blijken dat verdere
ondersteuning wenselijk is.
Het schooljaar kent 3 semesters.
Semester 1 (feb – apr): vier kinderen gesponsord, waarvan twee volledig en twee deels, met
een totaalbedrag van 1.300.000 UGX*.
Semester 2 (mei – aug): elf kinderen gesponsord, waarvan zes volledig en vijf deels, met een
totaalbedrag van 4.100.000 UGX*.
Semester 3 (sep – nov): totaal vijftien kinderen gesponsord, waarvan zes volledig en negen
deels, met een totaalbedrag van 5.350.000 UGX*.
*De genoemde bedragen zijn exclusief bankkosten.
Om ouders te blijven stimuleren ook zelf verantwoordelijkheid voor hun kind te nemen, heeft Signs
of Hope geen vergoeding gegeven voor de overige vereisten, zoals potloden, schriften, uniform,
toiletpapier en andere spullen die elk kind mee moet brengen aan het begin van het semester.

Activiteiten in Nederland
Begin september 2017 heeft het bestuur van Signs of Hope zich gevormd.
Er hebben twee bestuursvergaderingen plaatsgevonden: op 23 september 2017 en op 20 oktober
2017, beide in Apeldoorn.
Het bestuur bestaat uit:
Famke Wildeman
–
Plonie Pantjes
–
Sonja Beetsma
–
Ibrahim Kuteesa
–
Joost Wery
–

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen bestuurslid

Het bestuur heeft zich in 2017 vooral gericht op de benodigde voorbereidingen om tot oprichting van
de stichting te kunnen komen.

Financiële verantwoording
Voor de verrekening van de Ugandese Shilling (UGX) naar Euro’s is de gemiddelde koers van het
gewisselde geld gebruikt; dit is €1 = 3.997 UGX.
INKOMSTEN
Giften
Sponsorkinderen

UGX

TOTAAL
UITGAVEN
Schoolgeld
Wonen Famke
Vrijwilliger (incl reiskosten)
Reiskosten Famke
Lesmaterialen
Telefoon
Internet
Website
Work permit Famke 2 jr
Overig UG
Overig NL

Alles EUR
5.255,55
2.900,00

€ 8.155,55

€ 8.155,55

28,10

Alles EUR
2.750,31
2.201,65
341,63
136,80
70,95
159,94
306,93
26,98
460,47
41,58
28,10

UGX
25.861.700

€ 55,08

€ 6.525,36

BALANS
1-1-2017
31-12-2017

UGX
477.500
473.800

EUR
2.404,49
4.035,13

Alles EUR
2.523,95
4.153,67

RESULTAAT

-UGX 3.700

€ 1.630,64

€ 1.629,71

TOTAAL

UGX
10.993.000
8.800.000
1.365.500
546.800
283.600
639.300
1.226.800

EUR
5.255,55
2.900,00

EUR

26,98
1.840.500
166.200

Door het afronden van de omgerekende bedragen, is er een verschil tussen het resultaat van de
inkomsten en uitgaven en de balans van €0,48.

In 2017 is het eigen vermogen uitgegroeid naar ruim €4.000. Dit is wenselijk, omdat schoolgeld
steeds vooruit betaald moet worden en het een buffer is voor eventuele terugloop in inkomsten.
Tevens zijn in 2017 al giften binnengekomen voor de scholing die in 2018 zal plaatsvinden.

