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2019

Vergroot de plaats voor je tent,
span het tentdoek wijder uit,
zonder enige terughoudendheid.
Verleng de touwen,
zet de tentpinnen vast.
Jesaja 54:2 (NBV)

Jaarverslag 2019

Inleiding
Beste lezer,
Toen was er al weer een jaar voorbij. Een jaar waarin Dorothy en Famke mochten werken aan hun
persoonlijke ontwikkeling en hun talenten mochten inzetten in klas P2, P3 en P5 en waarin we weer
meer kinderen konden ondersteunen. Financiële ondersteuning die voor deze kinderen het verschil
maakt tussen wel of geen onderwijs kunnen volgen. Wij denken dat onderwijs belangrijk is voor deze
kinderen en hen een startkwalificatie geeft voor de rest van hun leven. Daarnaast leren zij op school
ook communiceren. Communicatie geeft je toegang tot de samenleving en geeft woorden aan
datgene wat je bezighoudt. En dit alles willen wij graag doen samen met hun ouders en familie.
Signs of Hope wil kinderen helpen om hun horizon te verbreden. Om met een rugzak aan ervaringen,
kennis en bovenal zelfvertrouwen de wereld tegemoet te treden. Waar staan deze kinderen over vijf,
tien en vijftien jaar? Waar zijn ze mee bezig en hoe ziet hun leven eruit?
De horizon verbreden is ook een onderwerp waar wij als stichting mee bezig zijn. Enerzijds zijn wij
dankbaar voor wat we mogen doen op de Uganda School for the Deaf; anderzijds zijn wij bezig met
de vraag welke rol er voor de stichting ligt in de verdere toekomst. Waar zijn wij over vijf, tien of
vijftien jaar? Hebben wij onze horizon ook verbreed? En hoe? Wat zit er nu in onze rugzak en hoe
mogen wij dat inzetten voor de dove kinderen in Uganda?
In dit jaarverslag delen we graag de verhalen van afgelopen jaar. 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
Secretaris
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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 2019 heb ik voor het derde jaar op rij lesgegeven aan P2
(vergelijkbaar met groep 4 in Nederland). Ik heb de kinderen de
vakken Engels, Godsdienst en Creatieve vaardigheden gegeven.
Inmiddels wist ik beter welke lesmethoden goed werkten en
verliep het lesgeven steeds beter. Ik was steeds drie dagen per
week op school: maandag, woensdag en vrijdag.
De lessen in P2 vinden alleen in de ochtend plaats. Op
maandagmiddag heb ik lesgegeven aan P3, de klas waar ik in 2018
aan lesgegeven had. Met hen kon ik voortborduren op de kennis
die ze het jaar ervoor hadden opgedaan. Ik heb me bij hen
gefocust op leesonderwijs en Bijbelverhalen.
Net als de andere jaren ben ik met de kinderen van P2 op
woensdagmiddag naar de grote supermarkt geweest, steeds in
kleine groepjes. Het is goed voor hen om ook eens van het
schoolterrein af te komen en te leren dat de woorden die ze in de
klas leren, ook in de praktijk gebruikt kunnen worden.
Dorothy (vertaald vanuit het Engels)
In 2019 ben ik een assistent lerares geweest in P5. Ik heb daar het vak Godsdienst gegeven en de
leraressen ondersteund in het begeleiden van leerlingen en het nakijken van het gemaakte werk van
verschillende vakken.
Daarnaast ben ik opnieuw
betrokken geweest bij Girl Up
initiative Uganda, een organisatie
die zich richt op tienermeisjes in
de school. Het hele jaar door
waren er lessen voor deze meisjes,
bv over de veranderingen in hun
lichaam, het verbeteren van hun
zelfvertrouwen en het maken van
keuzes. De meiden hebben hier
veel kennis kunnen opdoen. Ik heb
de positieve veranderingen in deze meiden kunnen zien.
Onderdeel van het programma was een kamp van een week, waarbij meisjes van verschillende
scholen werden samengebracht. De focus lag tijdens het kamp vooral op het bijbrengen van
vaardigheden die de meisjes kunnen helpen om zelfredzaam te zijn, ook na hun schooltijd.
Aan het eind van het jaar was er een diploma-uitreiking voor de meisjes die het programma
succesvol doorlopen hadden. Eén van onze meisjes mocht een speech geven. Het was mooi om te
zien hoe onze leerlingen zich hebben ontwikkeld.
Ik was gedurende het jaar betrokken bij de begeleiding van deze leerlingen en ben dus ook mee
geweest naar het kamp. Ik heb gedurende dit jaar kunnen leren hoe een dergelijk programma kan
worden opgezet, iets dat ik in de toekomst kan inzetten bij de verdere ontwikkelingen binnen Signs
of Hope.
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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.
De ouders / verzorgers hebben een overeenkomst getekend, waarin onder andere vermeld staat dat
de ondersteuning in principe voor een jaar is. Na een jaar wordt er geëvalueerd en kan gekeken
worden welke verdere ondersteuning wenselijk is.
Het (slechts) deels ondersteunen van leerlingen heeft twee oorzaken:
- soms ziet de school dat de ouders / verzorgers wel in staat zijn om een deel van het
schoolgeld te betalen, maar niet alles. Dan is het beter om zoveel mogelijk
verantwoordelijkheid bij de ouders te laten;
- sommige kinderen worden al via een andere organisatie ondersteund, maar slechts voor
100.000 of 200.000 UGX. Dit blijkt voor sommigen niet voldoende. Signs of Hope kan dan
inspringen voor het resterende bedrag.
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.
Het schooljaar kent 3 semesters.
Semester 1 (feb – apr): zeventien kinderen gesponsord, waarvan negen volledig en acht
deels, met een totaalbedrag van 6.950.000 UGX (€1.700,-).
Semester 2 (mei – aug): achttien kinderen gesponsord, waarvan tien volledig en acht deels,
met een totaalbedrag van 7.450.000 UGX (€1.822,-).
Semester 3 (sep – nov): totaal achttien kinderen gesponsord, waarvan tien volledig en acht
deels, met een totaalbedrag van 7.450.000 UGX (€1.822,-).
Eind 2017 hebben we afscheid genomen van een van onze sponsorkinderen, omdat hij de laatste klas
van de school afgesloten heeft. Aan het eind van dit jaar hebben we opnieuw afscheid mogen nemen
van twee leerlingen. Het is een zegen dat zij dankzij de support van sponsors hun basisschooltijd
volledig hebben kunnen doorlopen.
We hebben dit jaar drie leerlingen extra kunnen ondersteunen. Dankzij de ondersteuning vanuit
Signs of Hope konden twee jonge meisjes starten in de kleuterklas. Een andere jongen, in P4, dreigde
uit te vallen vanwege het gebrek aan geld. Wij hebben ook hem kunnen opnemen in ons programma.

Ouderdag
Nieuw dit jaar was de ouderdag. Alle ouders
/ verzorgers van de sponsorkinderen waren
uitgenodigd om op zaterdag 6 april naar
school te komen. Om de reiskosten geen
obstakel te laten zijn, kregen alle ouders de
reiskosten vergoed.
Het doel van deze ouderdag is in de eerste
plaats een stuk training en bewustwording
als ondersteuning in hun rol als opvoeder
van hun dove kind. Daarnaast geeft het ons,
als Signs of Hope, de mogelijkheid de
situatie van de ouders beter te leren
kennen. Ook kunnen wij op deze manier
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duidelijk aan hen communiceren wie wij zijn en wat onze werkwijze is. Daarin krijgt ook het
geloofsaspect een plaats.
Tenslotte maakt het dat alle kinderen hun ouders een keer extra zien. Ouders komen vaak maar
weinig op school tijdens de maanden dat de kinderen op het internaat zijn. Nu was dat dus anders.
Een feestje voor de kinderen!

Scholing
In 2019 hebben Famke en Dorothy via de kerk een cursus
rondom ouderschap gevolgd. Deze cursus was open voor
iedereen, ook voor mensen die via hun werk met kinderen
te maken hebben. Hoewel de cursus dus vooral gericht was
op het opvoeden als vader en moeder, zijn veel principes
ook toe te passen in de schoolsituatie.
Daarnaast hebben beiden een cursus “introduction to
coaching and mentoring” gevolgd via Makerere University,
College of Health Sciences. Dit met het oog op de huidige en
toekomstige contacten met ouders van onze dove kinderen.

Bezoek uit Nederland
Al in 2018 hadden we bezoek van verschillende mensen uit Nederland (niet opgenomen in vorig
jaarverslag): Pieter en Carolina de Vos, Ibrahim en Deborah Kuteesa, Lieke Gouma en Menno
Zetzema kwamen voor één of meerdere dagen de school en het werk van Signs of Hope bekijken.
Ook in 2019 konden we weer bezoekers verwelkomen.
Victor en Bea Wildeman, Ineke van Zijl en Yoram Spoel
kwamen langs op school. Dat leverde aan de kant van de
bezoekers veel indrukken en ervaringen op. Voor Signs of
Hope was het directe resultaat dat we een extra
sponsorkind konden gaan ondersteunen. En voor de school
betekende het cadeautjes en extra aandacht voor de
kinderen.
Al met al zijn bezoekers uit Nederland dus een verrijking
voor alle partijen.

Activiteiten in Nederland
Het bestuur heeft in 2019 tweemaal vergaderd, op 10 januari en op 19 september.
Het bestuur bestond tot eind september uit de volgende leden:
Famke Wildeman
–
voorzitter
Plonie Pantjes
–
vice-voorzitter; later secretaris
Sonja Beetsma
–
secretaris; later vice-voorzitter
Ibrahim Kuteesa
–
penningmeester
Joost Wery
–
algemeen bestuurslid
Joost Wery heeft in oktober afscheid genomen van het bestuur. Bea Wildeman is nieuw in het
bestuur gekomen.
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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 = 4.088 UGX.

INKOMSTEN
Giften
Sponsorkinderen

UGX

TOTAAL
UITGAVEN
Sponsorkinderen
Dag ouders sponsorkinderen
Vrijwilligersvergoedingen
Huisvesting vrijwilliger
Reiskosten
Telefoon en internet
Scholing vrijwilligers
Overige kosten vrijwilligers
Visum vrijwilliger (2 jaar)
Lesmaterialen
Website
Bankkosten
Overige uitgaven
Koersverschillen
TOTAAL

UGX
21.874.000
728.000
7.200.000
5.736.750
2.161.100
742.400
188.000
100.000
1.850.000
27.700
250.000
0
56.500
UGX 40.914.450

EUR
9.528,00
6250,00

Alles EUR
9.528,00
6250,00

€ 15.778,00

€ 15.778,00

EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
164,70
26,98
172,68
0,00
0,00

Alles EUR
5.350,78
178,08
1.761,25
1.403,31
528,64
181,60
45,99
24,46
502,54
171,48
88,13
172,68
13,82
-32,61

€ 414,36

€ 10.390,18

Uitleg enkele posten
Visum vrijwilliger is een grotere uitgave, omdat dit een werkvergunning voor twee jaar betreft. In
2020 zal er dus geen uitgave voor deze post zijn.
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BALANS
ACTIVA
Vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Rekening NL47TRIO0212491466
Rekening NL86TRIO0379225034
Kas (omgerekend vanuit UGX)

PASSIVA
Eigen vermogen

31-12-2019
0,00

31-12-2018
0,00

590,00

300,00

0
12.482,25
-177,59

720,18
5.898,38
298,28

€ 12.894,66

€ 7.216,84

12.894,66

7.216,84

0,00

0,00

€ 12.894,66

€ 7.216,84

Lang- en kortlopende schulden

In 2019 is het eigen vermogen gegroeid met €5.677,82. De toekomstplannen van Signs of Hope
behoeven een grotere financiële reserve. De groei in het eigen vermogen legt hiervoor een stevigere
basis.
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