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Doe recht aan weerlozen en wezen, 
kom op voor verdrukten en zwakken. 

Psalm 82:3 (NBV)  
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Inleiding 
 
Beste lezer, 
 
voor u ligt het jaarverslag van 2020. Een jaarverslag is een document waarin wordt teruggekeken op 
het jaar dat achter ons ligt. Een document waarin wordt verteld wat er is gebeurd en hoe dat in 
verhouding staat met wat daarvoor is bedacht.  
Voor ons, als stichting Signs of Hope, werkt dat niet anders. Met de kennis van 2019 droomden wij 
verder en maakten wij nieuwe plannen voor 2020. Dankbaar voor wat ons was gegeven in 2019 
keken we vol verwachting naar het nieuwe jaar. Dat de werkelijkheid anders is gelopen hoeven wij 
niemand meer uit te leggen. Ook in Uganda deed Corona zijn intrede. Het leven kwam ook daar tot 
stilstand en de scholen sloten. En nu?  
 
Wanneer ik de afgelopen periode op mij laat inwerken, komt regelmatig het woord ballingschap naar 
boven. Een woord dat u misschien wel kent uit de Bijbel en waar het volk Israël alles over kan 
vertellen. Weggerukt uit het oude normaal werd het volk Israël weggevoerd van huis en weggevoerd 
van hun geestelijk thuis: de tempel. Ontworteld.  Aanvankelijk heerste de gedachte nog dat het maar 
van korte duur zou zijn en terugkeer naar Israël aanstaande was. Maar dat bleek een utopie. 
Terugkeer werd toekomstmuziek.  Hoe vind je je weg in een nieuwe omgeving, een nieuwe cultuur, 
nieuwe omgangsvormen en zonder de vertrouwdheid van de tempel. Ballingschap. Plannen en 
dromen moesten worden omgegooid.  
 
Aanvankelijk was de hoop dat het bij de eerste golf zou blijven en maatregelen tijdelijk zouden zijn. 
Inmiddels weten we beter. Waar blijf je dan? Wat doe je dan? We gaan te raden bij Jeremia, een 
profeet die alles weet over ballingschap. Hij schrijft:  
 
“Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, (…) Bid tot de Heer voor 
de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is 
ook jullie bloei.” (Jeremia 29:5,7) 
 
Ik lees daarin: ‘Ga niet wachten. Zoek God en zet je in op een manier die wel kan. Staar je niet blind 
op wat niet kan en kijk niet om naar wat was of had kunnen zijn.’ Nieuwe plannen kwamen. We 
hadden de financiële mogelijkheid om de gezinnen van de sponsorkinderen te ondersteunen, daar 
waar inkomsten waren weggevallen. En er was de mogelijkheid om deze gezinnen te bezoeken en te 
bemoedigen.  
 
Het werd een ander jaar.  Het was soms zoeken, maar we zijn dankbaar dat ook dit jaar God een God 
van nabij is gebleken.  
 
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 betekenis-
volle 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 
Het is een heel ander jaar geworden dan verwacht. Vanwege COVID-
19 besloot de Ugandese overheid dat op vrijdag 20 maart 2020 de 
scholen zouden sluiten. Dit is vervolgens de rest van het jaar van 
kracht gebleven voor de meeste kinderen. Alleen de kinderen van de 
hoogste klas, P7, konden in het najaar weer naar school. Omdat 
Dorothy en Famke niet in deze klassen lesgeven, en er ook geen 
sponsorkinderen in deze klassen zitten, heeft voor Signs of Hope 
daardoor het werk op school stilgelegen. Al met al hebben de 
kinderen slechts zes weken les gehad. 
 
 

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 nodig is.  

 
Het (slechts) deels ondersteunen van leerlingen heeft twee redenen: 

- 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. Het eerste semester loopt van februari t/m april, het tweede van 
mei t/m augustus en het laatste van september t/m november. In december en januari is er een 
lange vakantie. 
Vanwege de sluiting van de scholen tijdens de COVID-19 pandemie, hebben we dit jaar alleen tijdens 
het eerste semester schoolgeld betaald. We hebben voor dat semester 8.100.000 UGX (= ca. €1956) 
betaald voor 19 kinderen. 
In de loop van het jaar hebben we wel extra sponsors gevonden. Voor de meeste van deze kinderen 
was de sponsering al toegezegd toen de lockdown begon. We sluiten het jaar af met 24 sponsor-
kinderen. 
 
 

Ouderdag 
De ouderdag die voor dit jaar gepland was, heeft vanwege de lockdown niet kunnen plaatsvinden. 
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Extra support tijdens de COVID-19 pandemie 
De lockdown die op 18 maart 2020 in Uganda werd afgekondigd, had voor vele mensen een direct 
gevolg voor hun inkomen. Daarom zijn we een extra inzamelingsactie gestart om de mensen extra te 
ondersteunen. We hebben de 23 sponsorkinderen die we op dat moment hadden drie keer een 
donatie van 40.000 UGX (=€9,66) kunnen geven en rond kerst nog eenmaal 20.000 UGX (=€4,83). 
Ook het personeel van de school en Famke en Dorothy hebben eenmalig een extra ondersteuning 
ontvangen, omdat ook voor hen (een deel van) de overige inkomsten wegvielen.  

 
Daarnaast is Famke samen met haar vriend William op bezoek 
geweest bij zeven kinderen en hun families. Deze bezoeken zijn 
vooral goed om de contacten te versterken en om een beter 
inzicht te krijgen in de thuissituatie van de kinderen. Het is 
duidelijk dat de meeste kinderen thuis minder 
communicatiemogelijkheden hebben dan op school. Tijdens de 
bezoeken wordt het belang van gebarentaal onderstreept. Ook 
worden er wat levensmiddelen gegeven, zoals brood, suiker, rijst 
en zeep. 
 

 

Scholing 
Famke heeft een online cursus gedaan die 
aangeboden werd door Joni and Friends, een 
Amerikaanse organisatie die zich richt op 
mensen met een handicap. De cursus heet 
Beyond Suffering en richt zich op “disability 
ministry”. De cursus leert hoe we vanuit de 
Bijbel naar mensen met een handicap en ander 
lijden kunnen kijken, en wat onze rol daarin is. 
Famke heeft de cursus eind december 
succesvol afgesloten. 
 
 

Bezoek uit Nederland 
Begin februari, net voor de COVID-19 pandemie, waren Victor en Bea Wildeman weer op bezoek in 
Uganda. Zij brachten ook dit keer een bezoek aan hun sponsorkind. 
Er is verder geen bezoek uit Nederland geweest.  
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Activiteiten in Nederland 
 
 

Het bestuur 
Het bestuur heeft in 2020 vijfmaal vergaderd, op 28 januari, 26 mei, 9 juli, 17 september en 26 
november. Alle bijeenkomsten zijn online geweest. 
 
Het bestuur bestond uit de volgende leden: 
Famke Wildeman – voorzitter 
Sonja Beetsma   –  vice-voorzitter 
Plonie Pantjes   –  secretaris 
Ibrahim Kuteesa  –  penningmeester 
Bea Wildeman   –  algemeen bestuurslid 
 
Naast het bewaken van de algemene voortgang en besluiten nemen rondom de extra support tijdens 
de COVID-19 pandemie, heeft het bestuur ook een plan gemaakt om het contact tussen de sponsors 
en de sponsorkinderen te verbeteren. Dit plan zal worden uitgevoerd zodra de school weer open 
gaat. 
 
 

Acties van een supporter 
Carolina de Vos-de Geus, een trouwe supporter van Signs of Hope, heeft ook in 2020 weer diverse 
acties georganiseerd om geld in te zamelen voor de stichting. Ze heeft koekjes, advocaat en 
snoeprollen verkocht. In het totaal heeft ze daarmee het bedrag van €2026,- opgehaald! 
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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 = 4.142 UGX. 
 
 

INKOMSTEN UGX EUR   Alles EUR 

Giften 50.000 15.153,56   15.165,63 

Sponsorkinderen   11.005,00   11.005,00 

TOTAAL UGX 50.000 € 26.158,56   € 26.170,63 

      

UITGAVEN UGX EUR   Alles EUR 

Sponsorkinderen 8.297.300     2.003,21 

Dag ouders sponsorkinderen 0     0,00 

Vrijwilligersvergoedingen 7.200.000     1.738,29 

Huisvesting vrijwilliger 6.227.750     1.503,56 

Reiskosten 492.500     118,90 

Telefoon en internet 1.187.450     286,69 

Scholing vrijwilligers 82.300 148,51   168,38 

Overige kosten vrijwilligers 528.000     127,47 

Visum vrijwilliger (2 jaar) 0     0,00 

Lesmaterialen 0     0,00 

Website   26,98   26,98 

Bankkosten   227,04   227,04 

Extra Corona ondersteuning 4.781.900     1.154,49 

Overige uitgaven 6.000     1,45 

Koersverschillen   27,77   27,77 

TOTAAL UGX 28.803.200 € 430,30   € 7.384,24 

 
 

Uitleg enkele posten 
Zoals eerder in dit jaarverslag beschreven staat, is er ivm de sluiting van de scholen minder geld 
uitgegeven aan schoolgeld en andere posten als reiskosten en lesmaterialen. 
Wel is er extra support gegeven, die als “Extra Corona ondersteuning” in deze verantwoording is 
opgenomen. 
Er is meer online gewerkt, waardoor de internetkosten gestegen zijn, en er is extra geïnvesteerd in 
scholing.  
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BALANS   

   
ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019 

Vaste activa 0 0 

   
Vlottende activa   
Vorderingen 0 590,00 

Liquide middelen   
     Rekening 

NL86TRIO0379225034 29.988,28 
12.482,25 

Kas (omgerekend vanuit UGX) 1.102,78 -177,59 

   

  € 31.091,06 € 12.894,66 

   
PASSIVA     

Eigen vermogen € 31.091,06 12.894,66 

   
Lang- en kortlopende schulden 0 0 

   

  € 31.091,06 € 12.894,66 

 
 
In 2020 is het eigen vermogen gegroeid met €18.197,06. Dit is mede vanwege de verminderde 
uitgaven tijdens de sluiting van de school. De toekomstplannen van Signs of Hope behoeven een 
grotere financiële reserve. De groei in het eigen vermogen bouwt verder aan een solide fundament. 
 
 


