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Laten we daarom het goede doen,
zonder op te geven,
want als we niet verzwakken zullen we oogsten
wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
Galaten 6:9 (NBV)

Jaarverslag 2021

Inleiding
Beste lezer, voor u ligt het jaarverslag van 2021. Het jaarverslag waarin we terugkijken op het jaar dat
achter ons ligt. We kijken terug op wat er is gebeurd en hoe dat in verhouding staat met wat
daarvoor is bedacht. We wensen u veel leesplezier en wellicht inspiratie om betrokken te blijven of
te worden bij Signs of Hope.
Nadat we in het jaar 2020 geconfronteerd werden met Corona en de maatregelen die in Uganda
afgekondigd werden, hoopten we dat in 2021 de draad weer opgepakt zou kunnen worden, dat de
scholen weer open zouden gaan. Niets bleek minder waar.
Voor ons, als stichting Signs of Hope, betekende dat aanpassing van plannen, creatief nadenken hoe
we toch de kinderen konden blijven steunen en hoe we door konden werken aan onze plannen en
toekomstvisie.
Wij zijn dankbaar dat dit op vele manieren is gelukt, niet in de laatste plaats dankzij de trouwe steun
van sponsors, donateurs en vrijwilligers die zich ook dit jaar in bleven zetten voor Signs of Hope. Er
vonden allerlei succesvolle acties plaats. Tijdelijke acties zoals verkoop van tulbanden etc. en de
blijvende actie van kaartenverkoop werden opgestart. Een basisschool startte met het inzamelen van
geld en kerken collecteerden weer voor Signs of Hope.
Tegelijkertijd hebben onze twee veldwerkers in Uganda zich met ongekend elan ingezet voor de dove
kinderen en hun en onze toekomstdroom.
En zo kunnen we toch terugkijken op een vruchtbaar jaar. We zijn dankbaar dat de kinderen toch
enkele maanden naar school konden. In die periode hebben de kinderen hun sponsors een briefje en
een tekening toegestuurd. Veel sponsors hebben hier ook op gereageerd. Dit heeft de band met de
sponsors versterkt.
Ook hebben we de sponsorgezinnen dit jaar extra kunnen ondersteunen met een kerstgift. Inmiddels
waren de kinderen alweer een half jaar thuis. Op deze manier lieten we merken hen niet te vergeten.
De gift is heel hartelijk door de sponsorgezinnen ontvangen.
Ik sluit deze inleiding graag af met een gevoel van dankbaarheid en moed, gesteund wetend door
onze God waarop wij mogen bouwen en vertrouwen, die ons inspireert en motiveert en nooit los laat
wat Zijn hand eens begon.
Namens het bestuur van Signs of Hope,
Bea Wildeman
Secretaris Signs of Hope
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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
De school is dit jaar maar één semester open geweest. In maart 2021 ging het onderwijs weer van
start, maar begin juni volgde een nieuwe lockdown. Daarna zijn de scholen de rest van het jaar niet
meer open geweest.

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 reguliere 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 10.240.000 UGX (= ca. €2.521) betaald voor 26
kinderen.
We hebben nu voor het eerst ons plan voor meer contact tussen de sponsor
en het kind kunnen toepassen. Alle sponsorkinderen hebben een briefje met
tekening gemaakt. Ook kregen de sponsors daar een foto bij. Veel sponsors
hebben daarop ook een briefje met foto teruggestuurd.
De overige plannen konden helaas niet doorgaan, vanwege de sluiting van
de scholen.

Ouderdag
De ouderdag die voor dit jaar gepland was, heeft vanwege de lockdown niet kunnen plaatsvinden.

Extra support tijdens de COVID-19 pandemie
Opnieuw was dit een moeizaam jaar voor veel mensen in Uganda. Om onze sponsorgezinnen een
hart onder de riem te steken, hebben we ervoor gekozen alle sponsorgezinnen een extraatje te
sturen voor de kerst. Elk gezin ontving 40.000 UGX (=ca. €10). Het werd door velen heel warm
ontvangen.
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Scholing
Dorothy heeft een opleiding als social worker en was, voor ze bij Signs of Hope begon, bezig aan een
master voor Public Health. Door financiële beperkingen heeft ze die master niet kunnen afronden. Zij
moet hiervoor nog een onderzoek doen. Vanuit Signs of Hope ondersteunen we haar nu met de
benodigde financiën, zodat zij deze master alsnog kan afronden.
Famke heeft zich ingeschreven voor een post-graduate opleiding van negen maanden voor Special
Needs Education om haar lesbevoegdheid te behalen. Deze opleiding gaat hopelijk in 2022 van start.
Het bezoeken van andere scholen en organisaties is, voornamelijk vanwege de beperkingen in
verband met Corona, minder gebeurd dan we vooraf hadden gepland.

Bezoek uit Nederland
Vanwege de Corona pandemie hebben we dit jaar slechts éénmaal bezoek uit Nederland mogen
ontvangen. Roelof van Laar, voormalig tweede kamerlid en één van onze sponsors, was in Uganda en
bezocht daarbij ook zijn sponsorkind.
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Activiteiten in Nederland
Het bestuur
Het bestuur heeft ervoor gekozen regelmatiger te vergaderen en meer tijd in te ruimen om te
brainstormen. De vergaderingen hebben plaatsgevonden op 21 januari, 11 maart, 13 april, 20 mei, 12
augustus, 30 september, 31 oktober, 24 november en 30 december.
Het bestuur bestond aan het begin van het jaar uit de volgende leden:
Famke Wildeman
–
voorzitter
Sonja Beetsma
–
vice-voorzitter
Plonie Pantjes
–
secretaris
Ibrahim Kuteesa
–
penningmeester
Bea Wildeman
–
algemeen bestuurslid
Op 1 juli is Plonie Pantjes afgetreden en is Rachel Matthee – Kalkman toegetreden. Daarmee zijn ook
de rollen gewisseld:
Famke Wildeman
–
voorzitter
Sonja Beetsma
–
vice-voorzitter
Bea Wildeman
–
secretaris
Rachel Matthee
–
penningmeester
Ibrahim Kuteesa
–
algemeen bestuurslid

Website
Mede dankzij de lockdown was er meer tijd om de website verder te verbeteren. Deze is nu beter upto-date.

Toekomstplannen
Eén van de vaste bespreekpunten voor het bestuur zijn de toekomstplannen om een eigen school te
starten. Gebaseerd op informatie die Famke uit gesprekken in Uganda gekregen heeft, zijn hiervoor
verdere stappen besproken en uitgewerkt.
Actief fondsen werven voor deze toekomstplannen zijn hierin ook besproken en zal de komende
jaren worden uitgevoerd. Ook het geven van presentaties zal dan vaker plaatsvinden.

Acties van supporters
Carolina de Vos-de Geus, een trouwe supporter van Signs of Hope,
heeft ook in 2021 weer diverse acties georganiseerd om geld in te
zamelen voor de stichting. Ze heeft cakes, tulbanden, advocaat en
stroopwafels verkocht. In het totaal heeft ze daarmee het bedrag
van €2.394,43 opgehaald!
Bea Wildeman-van der Weerd is een kaartenactie gestart. De
kaarten worden geschilderd door haar zus Roelie ten Brinke-van
der Weerd. Ineke van Zijl-Jans heeft zich enorm ingezet om samen
met Bea Wildeman de kaartverkoop te laten slagen. De opbrengst
van 2021 is in het geheel verdubbeld. Inclusief de
kerstkaartenactie aan het eind van het jaar en de verdubbeling
heeft deze actie €5.500 opgebracht!
Ineke van Zijl - Jans heeft een lagere school bereid gevonden een jaar lang geld in te zamelen voor
Signs of Hope. Dat startte in september en loopt het hele Nederlandse schooljaar dus de
totaalopbrengst daarvan is nog niet bekend.
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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 = 4.062 UGX.

INKOMSTEN
Giften
Sponsorkinderen
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
Extra Corona ondersteuning
Overige uitgaven
Koersverschillen
TOTAAL

UGX

EUR
28.669,26
10.290,00

Alles EUR
28.669,26
10.290,00

UGX 0 € 38.959,26

€ 38.959,26

UGX
10.296.500
14.800.000
5.568.750
1.047.375
956.300
760.000
305.000
1.780.200
20.000

EUR

334,59
-148,17

Alles EUR
2.534,84
0,00
3.643,53
1.370,94
257,85
235,43
187,10
75,09
479,61
4,92
26,98
276,80
254,31
352,00
-148,17

€ 531,55

€ 9.551,20

41,35
26,98
276,80

1.033.000
70.700
UGX 36.637.825

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 met kerstmis, die als “Extra Corona ondersteuning” in deze
verantwoording is opgenomen.
De vrijwilligersvergoeding voor Dorothy is in december verhoogd tot 800.000 UGX (=ca. €197) per
maand.
Famke heeft opnieuw een werkvisum gekregen voor twee jaar.
Onder de extra kosten is de grootste kostenpost de aanschaf van een printer in Nederland, die
gebruikt wordt voor PR en het printen van de kaarten voor de kaartenactie.
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BALANS
ACTIVA
Vaste activa

31-12-2021
0

31-12-2020
0

0

0

58.267,82
2.231,30

29.988,28
1.102,78

€ 60.499,12

€ 31.091,06

60.499,12

31.091,06

0

0

€ 60.499,12

€ 31.091,06

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Rekening
NL86TRIO0379225034
Kas (omgerekend vanuit UGX)

PASSIVA
Eigen vermogen
Lang- en kortlopende schulden

In 2021 is het eigen vermogen gegroeid met €29.408,06. 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.
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