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Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn:  
in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden 

die God mogelijk heeft gemaakt. 
Efeziërs 2:10 (NBV)  



1 
 

Inleiding 
 
 
Beste lezer, 
 
 
of je nu voor het eerst kennismaakt met Signs of Hope of al even met ons mee oploopt, bedankt voor 
je interesse in ons werk. 
 
Als ik dit schrijf moet ik denken aan het verhaal van de talenten (Mattheus 25:14-30). Want hoewel 
we het vaak over roeping hebben en het op zoek zijn naar Gods plan voor je leven, word ik elke keer 
weer geraakt door dit verhaal. Het verhaal van drie mensen aan wie talenten worden toevertrouwd. 
Het verhaal waarin het niet gaat om hoeveel talenten je hebt gekregen, maar wat je er mee doet. Als 
je verder leest, lees je dat nergens staat wat ze moeten gaan doen. Er wordt alleen verwacht dat ze 
er ‘iets’ mee gaan doen. Het verhaal staat in de context van het koninkrijk van God. Je bent niet 
zomaar op deze aarde. Je bent niet zomaar geschapen naar het evenbeeld van God, jouw Vader. Je 
hebt niet zomaar Zijn bezit gekregen. Het doel is koninklijk. Door wat jij doet en zegt, wordt iets van 
dat Goddelijk koninkrijk zichtbaar in deze wereld die zo vaak wordt overschaduwd door het donker.  
 
Als bestuur kijken we terug op een mooi jaar met als hoogtepunt het vastleggen van de stichting bij 
de notaris. Later in het jaar mochten we daar de ANBI-status aan toevoegen. Een kroon op al het 
werk dat al gedaan wordt in Uganda en waar we dankbaar op terugkijken. Werk waarin we mogen 
zien dat God aan het werk is door mensen die Hij liefheeft. Mensen die bereid zijn trouw te zijn op de 
plek waar ze wonen en werken.  
 
Naast Famke mochten we Dorothy welkom heten in het team in Uganda. Samen mochten ze zich 
verder ontwikkelen in hun leiderschap en biddend de weg gaan op de plek waar ze nu mogen dienen, 
Uganda School for the Deaf in Kampala.  
 
Door uw giften kregen Dove kinderen de mogelijkheid om naar school te gaan om daar te leren 
communiceren en onderwijs te ontvangen. Kinderen die op hun beurt hun talenten weer in mogen 
gaan zitten in dit land. Nu en later.  
 
In dit jaarverslag delen we graag de verhalen van afgelopen jaar en als bestuur zien we uit naar het 
jaar dat voor ons ligt. Hierin weten we ons gedragen door uw gebeden en door God, onze hemelse 
Vader. 
 
 
Namens het bestuur van Signs of Hope, 
 
Plonie Pantjes 
Vice-voorzitter 
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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). 
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Activiteiten in Uganda 
 
 

Lesgeven Uganda School for the Deaf, Ntinda, Kampala 
Famke 
In 2018 heb ik, net als in 2017, lesgegeven in P2 (vergelijkbaar met groep 4 
in Nederland). Ik heb de kinderen de vakken Engels, Godsdienst en 
Creatieve vaardigheden gegeven.  
Ik ben steeds drie dagen per week op school: maandag, woensdag en 
vrijdag. De lessen in P2 vinden alleen in de ochtenden plaats. In de 
middagen heb ik regelmatig gewerkt met kleinere groepjes kinderen, om 
hen wat bijles te geven. Tegen het eind van het schooljaar heb ik op 
woensdagmiddag de kinderen om beurten meegenomen naar de grote 
supermarkt, zo’n tien minuten verderop. Daar kunnen kinderen ontdekken 
dat de woorden die ze in de klas leren, ook daadwerkelijk betekenis hebben 
in de wereld om hen heen. 
 
Dorothy (vertaald vanuit het Engels) 
In 2018 heb ik lesgegeven in P4. Voor mij was dit een nieuwe klas. 
Ik geef het vak Godsdienst. Daarnaast ondersteun ik vooral de andere docenten. Ik kijk het werk van 
de leerlingen na, ik schrijf opdrachten op het bord, en houd orde in de klas. Als de docenten niet 
aanwezig zijn, neem ik de lessen over. 
Ik ben nog steeds meer gebarentaal aan het leren. Ik heb dat wel nodig bij het lesgeven, en kom 
steeds verder vooruit. 
In P4 hebben de kinderen zowel ’s ochtends als ’s middags les. Ik ga wekelijks met de meiden mee als 
ze naailessen krijgen. 
Voor de meiden van de oudere kinderen is er een programma op school gestart in samenwerking 
met Girl Up Initiative Uganda. Ik ben gevraagd om een van de coördinatoren op school te zijn. Ik 
bereid de meiden voor op de komst van de mensen van Girl Up. Het programma heeft tot doen 
meiden te laten uitblinken in school, en te voorkomen dat ze met de verkeerde jongeren omgaan. In 
het totaal zijn er vanuit onze school vijftig meiden getraind. In december was de diplomering. 
 

Sponsorkinderen 
Via Signs of Hope worden kinderen op Uganda School for the Deaf 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): zestien kinderen gesponsord, waarvan zeven volledig en negen deels, 
met een totaalbedrag van 5.500.000 UGX*. 
Semester 2 (mei – aug): zestien kinderen gesponsord, waarvan zeven volledig en negen 
deels, met een totaalbedrag van 5.750.000 UGX*. 
Semester 3 (sep – nov): totaal zestien kinderen gesponsord, waarvan zeven volledig en negen 
deels, met een totaalbedrag van 5.750.000 UGX*. 
*De genoemde bedragen zijn exclusief bankkosten. 

Het jaar is dus stabiel geweest. Er is vanaf het tweede semester één sponsor toegevoegd, waardoor 
de bijdrage voor één van de kinderen verhoogd is. De rest van de sponsorkinderen is gelijk gebleven. 
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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. 
 

In de schoolvakanties zijn Famke en Dorothy bij een aantal 
sponsorkinderen thuis op bezoek geweest. Dit geeft een goed idee 
van de leefomstandigheden van de familie (in alle bezochte gevallen 
een alleenstaande moeder) en bevordert de band tussen Signs of 
Hope, het kind en de familie. De aandacht bemoedigt het gezin. 
Daarnaast worden er wat kleine cadeautjes als frisdrank en koekjes 
gebracht. 
In 2018 zijn er zeven sponsorkinderen bezocht. Ook is één kind 
bezocht dat niet onder het sponsorprogramma valt, maar wel in een 
tehuis (van Watoto) woont en daarom wat extra aandacht kan 
gebruiken. Daarnaast zijn twee sponsorkinderen in de vakantie 
enkele dagen bij Famke thuis geweest. 
Eén sponsorkind is door haar Nederlandse sponsors bezocht. Zij is 
één van de kinderen die thuis bezocht is en die ook bij Famke thuis is 

geweest. 
 
Scholing 
In 2018 hebben Famke en Dorothy beiden de scholing School of Community 
Leadership, gegeven vanuit Watoto Church, doorlopen en met goed resultaat 
afgesloten. De training bestond uit zeven modules, gericht op het leiden van 
jezelf en anderen, processen in organisaties en het aanpakken van een project 
in de lokale gemeenschap. Elke module bestond uit drie onderwijsmomenten 
en een of meerdere opdrachten, soms gevolgd door een terugkomavond. Het 
jaar werd afgesloten door een groepsopdracht om daadwerkelijk een project 
op te zetten. De klas heeft ervoor gekozen een kapsalon op te zetten om 
kwetsbare vrouwen aan een baan te helpen. De uitvoering van het project 
heeft een vervolg in 2019.  
 
In september vindt ieder jaar de International Deaf Awareness Week plaats. Dit jaar werd de week in 
Mbale georganiseerd. Famke en Dorothy zijn hier drie dagen naar toe geweest. Het was voor 
Dorothy een eerste kennismaking met de cultuur van Dove volwassenen. Een echte leerervaring dus. 
 

Activiteiten in Nederland 
 
Op 15 januari 2018 is de Stichting Signs of Hope bij de notaris vastgelegd. De stichting is ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel en een bankrekening is geopend. Eind 2018 is met terugwerkende 
kracht de ANBI-status aan de stichting toegekend. 

 
Het bestuur heeft in 2018 uit deze leden bestaan: 
Famke Wildeman  – voorzitter 
Plonie Pantjes   –  vice-voorzitter 
Sonja Beetsma   –  secretaris 
Ibrahim Kuteesa   –  penningmeester 
Joost Wery   –  algemeen bestuurslid 
 

Bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden op 23 februari, 11 mei, 15 oktober en 20 november.  
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Het bestuur heeft zich ingezet voor het vormgeven van de stichting, inclusief het verkrijgen van de 

ANBI-status. Daarnaast is er een beleidsplan opgesteld en uitgevoerd.   
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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 = 4.400 UGX. 
 
 

INKOMSTEN UGX EUR   Alles EUR 

Giften 25.000 5.844,90   5.850,58 

Sponsorkinderen   5.900,00   5.900,00 

TOTAAL UGX 25.000 € 11.744,90   € 11.750,58 

  
    UITGAVEN UGX EUR   Alles EUR 

Schoolgeld sponsorkinderen 17.065.200     3.878,45 

Overige uitgaven sponsorkinderen 219.700     49,93 

Vrijwilligersvergoedingen 7.200.000     1.636,36 

Huisvesting vrijwilliger 6.149.000     1.397,50 

Overige vergoeding vrijwilligers 115.000     26,14 

Reiskosten 1.654.000     375,91 

Telefoon en internet 1.032.050     234,56 

Lesmaterialen 73.500     16,70 

Scholing vrijwilligers 3.315.000     753,41 

Website   26,98   26,98 

Overige uitgaven 423.500 463,14   559,39 

Koersverschillen   32,07   32,07 

TOTAAL UGX 37.246.950 € 522,19   € 8.987,41 

 
 
Uitleg enkele posten 
Overige uitgaven sponsorkinderen: voornamelijk de bezoeken aan de families van de kinderen. 
Overige vergoeding vrijwilligers: vertaalhulp, kerstcadeau voor Dorothy. 
Overige uitgaven: voornamelijk de reis naar Mbale (International Deaf Awareness Week), en het 
bedrag in euro’s is de oprichting van de stichting. 
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BALANS 
  

   ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017 

Vaste activa 0,00 0,00 

   Vlottende activa 
  Vorderingen 300,00 300,00 

Liquide middelen 
  Rekening NL47TRIO0212491466 720,18 4.035,13 

Rekening NL86TRIO0379225034 5.898,38 0,00 

Kas (omgerekend vanuit UGX) 298,28 118,54 

     € 7.216,84 € 4.453,67 

   PASSIVA 43.465,00 43.100,00 

Eigen vermogen 7.216,84 4.453,67 

   Lang- en kortlopende schulden 0,00 0,00 

     € 7.216,84 € 4.453,67 

 
 
In 2017 is het eigen vermogen uitgegroeid met €2.763,17 naar €7.216,84. De toekomstplannen van 
Signs of Hope behoeven een grotere financiële reserve. De groei in het eigen vermogen legt hiervoor 
een eerste basis. 
 


