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Doelstelling stichting 

De stichting stelt zich ten doel initiatieven, voortvloeiend uit of gerelateerd aan Children Sure House, 

(Christelijk onderwijs, economische activiteiten, sociale projecten) te ondersteunen in Oeganda met 

drie pijlers, Health, Education and Justice.  

 

Achtergrond 

We zijn geïnspireerd door Moses Kiwala en Martin Mpanga die 25 jaar geleden vanuit niets een 

schooltje in de binnenlanden van Oeganda voor de meest kansarme kinderen zijn begonnen. Sinds 

die tijd hebben ruim tien duizend kinderen les gehad op de school Children Sure House in Kiwangala, 

een kans die ze anders niet gehad zouden hebben (De afkorting SURE komt van Serving 

Underpriveleged Regardless Elswhere). Een aantal lokale jongeren hebben de mogelijkheid gehad 

om zich verder te ontwikkelen op de universiteit en hebben de inspiratie en bevlogenheid van Moses 

en Martin overgenomen om zelf op andere plekken in het land ook scholen (en andere sociale 

activiteiten/ondernemingen) op te zetten.  

Bij ontwikkelingsprojecten hoop je altijd dat er sprake zal zijn van een olievlek, maar gelukkig is het 

hier niet bij hopen gebleven, het is daadwerkelijk een olievlek aan het worden! Op dit moment worden 

er op zes verschillende gebieden schooltjes gestart voor de kansarme kinderen.  

Dit succes en de boodschap van Children Sure House hebben ons geraakt! Wij hebben zelf meerdere 

keren in Oeganda kunnen zien dat deze aanpakt echt werkt. We willen daar nu verder handen en 

voeten aan geven. Wij kunnen niet blijven toekijken terwijl ze in Oeganda al aan de slag zijn. Wij 

willen en moeten onze broeders en zusters in Oeganda hierbij ondersteunen. 

Missie en visie 
Missie 

Stichting SHIF heeft als missie om initiatieven, voortvloeiend uit of gerelateerd aan Children Sure 
House, (Christelijk onderwijs, economische activiteiten, sociale projecten) te ondersteunen in 
Oeganda met drie pijlers, Health, Education and Justice. Dit doen we in de overtuiging dat wij 
kansarme kinderen moeten en kunnen ondersteunen in Gods wereld, daar ligt onze 
verantwoordelijkheid. De initiatiefnemers van de projecten zijn een inspiratiepunt voor de mensen om 
hen heen en voor ons, terwijl wij in Nederland leven. Investeren in onderwijs is daarbij de sleutel tot 
succes. Dit alles willen we doen vanuit het standpunt van gelijkwaardigheid, de initiatieven worden in 
Oeganda ontplooit en uitgevoerd, vanuit Nederland willen we dit ondersteunen waar mogelijk.  
Vanuit Nederland kunnen we de initiatieven ondersteunen door onze krachten te bundelen, door 
fondswerving en het delen van onze kennis. 
  
Visie  

De stichting wil initiatieven in Uganda ondersteunen die kansarmen de kans biedt zichzelf te 
ontwikkelen met een waardig bestaansrecht als doel, dit alles gebaseerd op de pijlers Health, 
Education and Justice.  
 
Motto 
Het motto van de stichting is uit te drukken met ‘B in U’, wat staat voor zowel ‘Believe in Uganda’ als in 
‘Be In You’. Dit is een verwijzing Galaten 2:20 uit de Bijbel, hierin wordt verwezen naar de aarde die we 

mogen beheren. Oeganda en Nederland liggen ver uit elkaar maar wat ons bindt is de aarde, waar wij 

http://www.shif.nl/


een verantwoordelijkheid in hebben om voor te zorgen. Dat begint met zorgen voor onze eigen 
omgeving en die van de ander. 
 

Organisatie 

Bestuur 

Het bestuur (drie of meer natuurlijke personen) wordt gevormd door:  
- Robert Logtenberg (Voorzitter)  

- Mathieu van Noort (Penningmeester) 
- Arjan Helder (Secretaris)  

 

 

Werkzaamheden 

Het bestuur van stichting zal als verbinder en katalysator fungeren om partijen bij elkaar te brengen 

met als doel de initiatieven voortvloeiend uit Children Sure House te ondersteunen.  

 
Rooster 
Elke bestuurder treedt uiterlijk vier (4) jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te 
maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Het eerste moment van verplicht aftreden 
zal in 2023 zijn.  
 

Vermogen en financiën 
Kosten 

Stichting SHIF heeft geen financiën nodig voor kantoorruimte, gas, water, elektriciteit, etc. Ook is er 

geen winstoogmerk en doen de bestuursleden hun werk vrijwillig. 

 
De kosten van het werven van geld en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding staan tot de 
bestedingen (minimaal 90% verhouding). Onder kosten van het werven van geld worden onder meer 
verstaan kosten voor propaganda, publiciteit en public relations alsmede de kosten om opbrengsten 
uit collecten, mailingacties, giften, nalatenschappen, loterijen en subsidies te krijgen. Onder 
beheerskosten wordt onder ander de administratiekosten verstaan. 
 
Vermogen 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 
a. subsidies en donaties; 
b. hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt, een en 
ander met in achtneming van het in dit artikel bepaalde. 
 
Stichting SHIF mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de 
continuïteit van de voorzienbare werkzaamheden van de doelstelling van de stichting.  
 
Op grond van artikel 4 lid 3 van de statuten van de instellingen en haar feitelijke werkzaamheid heeft 
geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Daardoor kan geen 
enkele (rechts)persoon beschikken over het mogen van de instelling als het ware het eigen 
vermogen.  
 
Jaarrekening 
Het bestuur van SHIF zal financiële verantwoording afleggen op de website, zodat de werkwijze, 
inkomsten en uitgaven van de stichting voor een ieder maximaal transparant en controleerbaar is. 
 
 


