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1. Introductie 
Stichting SHIF is ontstaan in september 2018, naar aanleiding van een bezoek van Rebecca Nabunya in 
november 2017. Rebecca is geboren in Kiwangala, Oeganda in 1984. Toen in 1994 in Kiwangala 
Children’s SURE House (www.childrenssurehouse.com) werd gestart door Moses Kiwala en Martin 
Mpanga, kon zij voor het eerst naar school, aangezien alleen op deze school alles gratis was. Rebecca 
was bijzonder leergierig en wilde op jonge leeftijd al docent worden. Nadat zij tijdens haar middelbare 
schooltijd lesgaf op de basisschool en daarnaast middels zelfstudie haar VWO-diploma wist te behalen, 
kon zij een vanuit Nederland gesponsorde studiebeurs krijgen en als docent afstuderen aan de Kampala 
International University.  

Samen met Ambrose Kasiita, eveneens voormalig leerling van Children’s 
SURE House, die middels een nationale studiebeurs de universiteit wist af 
te ronden, was het haar droom om een eigen onderwijsproject te starten 
voor kansarme kinderen: Inspire Children for the Future. 
Tijdens haar bezoek aan Nederland in 2017, ontmoette Rebecca o.a. 
Robert Logtenberg, die in 2001, samen met Arjan Helder deel uitmaakte 
van de 2e Livingstone (www.lst.nl) groep voor een werkvakantie bij 
Children’s SURE House. Via Robert kwam zij in contact met stichting 
Aelbregtsfonds, die bereid was haar een startkapitaal te doneren van EUR 
5.000,-, mits dit bedrag overgemaakt kon worden aan een stichting, die de 
verantwoordelijkheid van de besteding op zich wilde nemen. 
Robert Logtenberg zocht contact met Arjan Helder en Mathieu van Noort, 
die in 2005, eveneens via stichting Livingstone, middels een werkvakantie 
had meegebouwd aan Children’s SURE House in Kiwangala en tezamen 
werd besloten stichting SHIF op te richten. De afkorting ‘SHIF’ staat voor 
SURE House Initiatives Foundation. Stichting SHIF wil niet alleen zich 

richten op het project van Rebecca en Ambrose, maar op alle initiatieven die zijn ontstaan vanuit 
Children’s SURE House in Kiwangala, zoals te vinden op de website: www.shif.nl. 
 

2. Verslag van het bestuur 
2019 is het eerste volledige jaar van stichting SHIF. Nadat de bankrekening eind 2018 in orde was 
gekomen hebben de eerste financiële transacties in januari 2019 plaatsgevonden. Vanaf januari heeft 
SHIF de ontvangen gelden kunnen doorsturen naar de verschillende projecten in Oeganda.  
In 2019 is ook de website (www.SHIF.nl) online gekomen waarop diverse informatie te vinden is over 
stichting SHIF en de projecten in Oeganda. De website wordt geüpdate met de acties die gehouden zijn. 
Per project die de stichting ondersteunt, is inzichtelijk gemaakt wat de doelstellingen zijn, waar geld 
voor nodig is voor de korte en de lange termijn. Daarnaast stellen de projectleiders zich voor aan de 
partijen die de projecten van SHIF willen ondersteunen. 
 
Het doel in 2019 was om de organisatie neer te zetten, naamsbekendheid te krijgen en financiële 
middelen te verkrijgen voor het ondersteunen van de projecten in Oeganda.  
Al deze doelstellingen zijn behaald. 
 

  

http://www.childrenssurehouse.com/
http://www.lst.nl/
http://www.shif.nl/
http://www.shif.nl/
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3. Activiteiten 
De activiteiten waarmee geld is opgehaald in 2019 kunnen worden onderverdeeld in 3 categorieën. 
(Hieronder wordt een lijst opgesomd van activiteiten waar geld mee is ingezameld, deze lijst is niet volledig maar 
schetst de activiteiten en opbrengsten met de grootste impact.) 

 

A. Particiculiere ondersteuning 
• Maandelijks ondersteunen verschillende families het project Amazing Grace Community School 

van Frank Tamale en zijn vrouw, voor de betaling van leerkrachten: opbrengst EUR 856. 

• Diverse ontvangsten van verschillende particulieren. 

 
B. Acties 

• 24 uur lesmarathon De Passie: EUR 3.243. Leerlingen hebben een 24 uur 
lesmarathon gehouden, opbrengst volledig voor de SHIF projecten. 

• Kaarsenactie Carnisse Haven Barendrecht, EUR 749. Kaarsenactie ter ere 
van het nieuwe glas in lood raam in de kerk, opbrengst bestemt voor SHIF. 

• Kinderkledingbeurs Morgensterkerk Papendrecht: EUR 558. Met een 
grote groep vrijwilligers is middels een kinderkledingbeurs in de 
Morgensterkerk in Papendrecht een mooi bedrag opgehaald voor de 
projecten van stichting SHIF. 

 
C. Ondersteuning door stichtingen en kerken 

• Stichting Aelbregtsfonds 
o EUR 5.000, ondersteuning van Inspire Children for the Future. Het bedrag is o.a. besteed 

aan het afbouwen van gebouwen (lokalen, kantoortje, toiletten), aankoop van land, 
schoolborden, een hek, uniformen, schoolboeken, zonne-energievoorziening.  

o EUR 2.222, ondersteuning van Blessed Hill Community. Het bedrag is o.a. besteed aan 
schoolmateriaal, zoals kinderstoelen, lestafels, een printer en dakbedekking. 

o EUR 1.337, ondersteuning van Amazing Grace Community School. Bedrag besteedt aan 
schoolmateriaal, zoals lestafels, stoelen en lesborden.  

• Hofstee Stichting 
o EUR 1.000,  ondersteuning van Amazing Grace 

Community School. Bedrag besteedt aan het 
bouwen van een aantal klaslokalen. 

• Stichting S.R. uit B (op verzoek van stichting wordt niet 
de volledige naam weergegeven) 

o EUR 1.500, ondersteuning voor diverse 
projecten, in 2019 EUR 1.000 besteedt aan 
Children Solution Ministry voor het verbeteren 
van lokalen zodat ze in aanmerking kunnen 
komen voor overheidsondersteuning. 

• Betlehemkerk Papendrecht 
o EUR 1.172,  opbrengst kindernevendienst collecte, Ondersteuning van Chrildren’s SURE 

House 

• PKN gemeente Zaandam 
o EUR 3.000, ondersteuning van waterzuiveringsproject van Children’s SURE House 

Kiwangala 
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4. Toekomst 
 

4.1  Activiteiten 2020 
In 2020 zal verder worden gegaan met het verkrijgen van financiële middelen voor de ondersteuning 
van de projecten, dit zal worden gedaan door acties, het aanschrijven van stichtingen en bedrijven en 
betrekken van particulieren. Stichting SHIF hoopt verder te bouwen op de relaties die zijn opgebouwd in 
2019 met verschillende stichtingen en families waardoor een structurele ondersteuning opgezet kan 
worden voor de projecten in Oeganda. 
In 2019 is het mooie bedrag van ruim EUR 23.000 opgehaald, de doelstelling van 2020 is om dit bedrag 
te evenaren in 2020. Mocht dit niet lukken dan beseft het bestuur dat elke financiële ondersteuning aan 
de projecten al waardevol is en kansen biedt aan de kinderen van de betrokken projecten. 
Daarnaast zal er regelmatig contact zijn met stichting Livingstone om informatie uit te wisselen over een 
aantal gezamenlijke projecten en ook met de richters van Children’s SURE House 
af te stemmen waar de prioriteiten.  
 

4.2  ANBI 
Een doel van 2020 is om een ANBI-keurmerk te verkrijgen. Aan alle voorwaarden wordt voldaan of zijn 
in gang gezet. De verwachting is dat er geen belemmeringen zijn om het ANBI-keurmerk te verkrijgen.  
 

5.  Organisatie 
Kvk nummer: 72718048 
RSIN nummer: 859211320 
ANBI-status: wordt aangevraagd in het eerste kwartaal van 2020. 
 
Stichting SHIF is niet in het bezit van verdere keurmerken of lidmaatschappen. Wel is er regelmatig 
contact met stichting Livingstone die werkvakanties aanbiedt in (onder andere) Oeganda en ook contact 
heeft met een aantal lokale projecten in Oeganda die Stichting SHIF ondersteunt. 
 

5.1  Bestuur 
Het bestuur bestaat uit 3 personen wat in lijn is met de statuten. Het afgelopen jaar zijn er geen 
wisselingen geweest in het bestuur. Het bestuur is onbezoldigd en heeft geen vergoeding ontvangen 
voor hun werkzaamheden. Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden: 
 
Voorzitter:   dhr. Robert Logtenberg 
Secretaris:   dhr. Arjan Helder 
Penningmeester: dhr. Mathieu van Noort 
 

5.2  Werknemers 
Er zijn geen werknemers in dienst. Ook heeft de organisatie geen gebruik van betaalde diensten van 
vrijwilligers.  
 

 


