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1.

Introductie

Stichting SHIF (Sure House Initiatives Foundation, www.shif.nl) is opgericht op 28 september 2018 om
initiatieven te ondersteunen die zijn voortgekomen uit Children’s Sure House (CSH,
www.childrenssurehouse.com) in Oeganda. De bestuursleden hebben allen in het verleden een
werkvakantie uitgevoerd middels stichting Livingstone uit Amersfoort bij dit project. Children’s Sure
House is een school voor kansarme kinderen in Kiwangala, opgericht in december 1993 door Moses
Kiwala en Martin Mpanga, vanuit hun religieuze overtuiging zich te willen ontfermen over de
minstbedeelden. In die tijd was er nog geen UPE (Universal Primary Education), maar op CSH was zowel
het onderwijs als de boeken, schriften en uniforms gratis, waardoor de school begon met ruim 1500
leerlingen. De behoefte aan onderwijs was groot en aangezien veel van de kinderen wees waren, of uit
de allerarmste gezinnen, konden zij niet terecht op andere scholen.
Inmiddels 25 jaar later zijn er nieuwe projecten ontstaan, opgestart door voormalig leerlingen en
docenten van CSH, die in staat waren, dankzij een sponsoring, een universiteitsopleiding af te ronden.
Want ook vandaag kan in Oeganda helaas nog niet ieder kind naar school, ondanks dat de overheid
onderwijs gratis heeft gemaakt. Op overheidsscholen worden de leermiddelen namelijk niet gratis
verstrekt. De kinderen zitten dan uitzichtloos thuis of helpen op het land. De Sure House Initiatives
willen daar, met diezelfde religieuze overtuiging, verandering in brengen middels goed onderwijs en
ondersteuning van de gemeenschap waar nodig. Zij zijn het levende bewijs dat armoede geen reden is
om bij de pakken neer te gaan zitten, maar desondanks te streven naar het hoogst haalbare.

2.

Verslag van het bestuur

A. Algemeen
2020 is het tweede volledige jaar van stichting SHIF. Gedurende het jaar is er veel gerealiseerd door de
stichting voor de projecten in Oeganda.
Een goed voorbeeld daarvan is het project Children’s
Solution Ministries (CSM) in Kyotera, dat in 2005 is
opgericht door Richard en Harriet Rukundo. De school
was altijd een school voor de armen, omdat de
klaslokalen geen ramen en deuren hadden en geen
cement op de vloer en de muren. Door een donatie
van €20.000,- konden alle klaslokalen afgemaakt
worden en een stuk land aangekocht, om voedsel op
te verbouwen voor de leerlingen en docenten. Naar
het zich nu laat aanzien, zullen er vanaf komend
schooljaar ook leerlingen les gaan krijgen, waarvan de
ouders na de lockdown in staat zullen zijn om
schoolgeld te betalen. Hiermee kan naast het uitbetalen van alle salarissen, gespaard worden voor het
volledig afbouwen van de school. Dit is een mooi voorbeeld van hoe stichting SHIF samen met andere
stichtingen of personen de lokale projecten kan ondersteunen en op weg kan helpen om onderwijs te
bieden en zelfvoorzienend te worden.
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B. Corona
In 2020 heeft de coronacrisis en de maatregelen hieromtrent een grote tol geëist. Met name in
ontwikkelingslanden is de impact groot. Ondanks het geringe aantal slachtoffers van het virus, zijn de
economische effecten van o.a. de lockdown desastreus. Internationale hulpfondsen komen niet of
nauwelijks terecht bij de burgers. Door het gebrek aan inkomen is er nauwelijks geld voor voedsel, laat
staan bijdragen voor onderwijs. Via verschillende fondsen, acties en families is er geld opgehaald om de
projecten in deze moeilijke periode te ondersteunen. In totaal is hier bijna EUR 5.000 voor opgehaald
dat besteed is aan o.a. voedsel, salarisbetaling van docenten, aanschaf van diverse middelen zodat de
scholen weer open konden en de leerlingen gecontroleerd konden worden op eventuele
coronaverschijnselen, voor quarantainevoorzieningen en voor de hygiënemaatregelen.

C. ANBI
Al bij de oprichting van SHIF in het najaar van 2018 was er een duidelijk
streven: de stichting wil een ANBI status verkrijgen om zodoende het doen
van giften aantrekkelijk te maken. Inmiddels is door de belastingdienst
bevestigd dat stichting SHIF per 11-2-2020 kan beschikken over de ANBIstatus. Donateurs kunnen vanaf heden hun giften aftrekken bij hun
jaarlijkste belastingaangifte. In 2020 hebben 6 gezinnen zich aangemeld voor
een periodieke gift wat de komende jaren voor een ondersteuning van ruim
EUR 4.300 per jaar zorgt voor de projecten.
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3.

Activiteiten

De activiteiten waarmee geld is opgehaald in 2020 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.
Diverse ontvangsten van verschillende particulieren.

B. Acties
•

•

De Bethelbazar in Barendrecht, EUR 1000. Normaal gesproken
is dit een jaarlijks terugkerende bazar, in 2020, door Corona, is
er een alternatieve actie gehouden door een tijdelijke winkel,
waarvan Stichting SHIF een van de ondersteunde projecten was
Opbrengst Vintage beurs koffiebar De Schor Papendrecht: EUR
875.

C. Ondersteuning door stichtingen en kerken
•

•
•

•

Stichting Aelbrechtsfonds
o EUR 7.500, ondersteuning van Inspire Children for the Future. Het bedrag is o.a. besteed
aan het afbouwen van lokalen en de aankoop van land.
o EUR 1.000, ondersteuning voor Coronamaatregelen aan de diverse projecten.
Hofstee Stichting
o EUR 2.000, ondersteuning voor Coronamaatregelen aan de diverse projecten.
Stichting S.R. uit B (op verzoek van de stichting wordt niet de volledige naam weergegeven)
o EUR 19.000, ondersteuning aan Children’s Solution Ministries voor het afmaken van de
lokalen, zodat ze in aanmerking kunnen komen voor schoolgeld en
overheidsondersteuning en het aankopen van een stuk land voor biologische
voedselvoorziening.
Haëlla Stichting
o EUR 2.500, ondersteuning van Amazing Grace Community School. Bedrag besteedt aan
het bouwen van een aantal klaslokalen.
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4.

Toekomst

A. Activiteiten 2021
In 2021 zal verder worden gegaan met het verkrijgen van financiële middelen voor de ondersteuning en
verzelfstandiging van de projecten, dit zal worden gedaan door acties, het aanschrijven van stichtingen
en bedrijven en het betrekken van particulieren. Stichting SHIF hoopt verder te bouwen op de relaties
die zijn opgebouwd in 2020 met verschillende stichtingen en families waardoor een structurele
ondersteuning opgezet kan worden voor de projecten in Oeganda.
In 2020 is het mooie bedrag van ruim EUR 46.000 opgehaald, de doelstelling is om dit bedrag te
evenaren in 2021. 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 oprichters van Children’s SURE House om af te stemmen
waar zij prioriteiten zien.

5.

Organisatie

Kvk nummer: 72718048
RSIN nummer: 859211320
ANBI-status: verstrekt in febuari 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.

A. 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:
Secretaris:
Penningmeester:

dhr. Robert Logtenberg
dhr. Arjan Helder
dhr. Mathieu van Noort

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