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1.

Introductie

Eind 1993 is Moses Kiwala de school ‘Childrens Sure House’ gestart. ‘Sure’ staat voor ‘Serving
Underpriviliged Regardless Elswhere’. Onder een boom gaf Moses les aan ruim 1500 kinderen die tot
dan toe geen schijn van kans hadden om onderwijs te volgen. In het jaar 2001 ging de eerste groep
jongeren via Stichting Livingstone naar het platteland van het dorpje Kiwangala. Collega-oprichter
Martin Mpanga onderhield de contacten met landen als Nederland en er werd gestaag gewerkt aan het
onderwijs en de benodigde faciliteiten. Nu, ruim 20 jaar later, is een schoolcomplex herrezen en zijn er
elk jaar kinderen en jongvolwassenen opgeleid om aan de maatschappij van Oeganda deel te nemen.
Vanaf 2001 hebben jaarlijks groepen jongeren het project bezocht en meegeholpen aan het verder
ontwikkelen van dit goede doel.
Rond 2017 zijn de eerste generatie van leerlingen van Childrens Sure House zelf hun vleugels gaan
uitslaan en hebben enkele projecten gestart. Voorbeeld hiervan is het project ‘Inspire Children for the
Future’ door Rebecca Nabunya en Ambrose Kasiita. 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 een 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. In 2018 zag Stichting SHIF het licht doordat er een donatie beschikbaar was
gekomen. Sindsdien ondersteunt Stichting SHIF de lokale projecten in Oeganda.
Het motto van de stichting SHIF is uit te drukken met ‘B in U’, wat staat voor zowel ‘Believe in Uganda’
als in ‘Be In You’. Dit is een verwijzing naar Genesus 1:28 uit de Bijbel, hierin wordt verwezen naar de
aarde die we mogen beheren. Oeganda en Nederland liggen ver uit elkaar maar wat ons verbindt is de
aarde, waar wij een verantwoordelijkheid hebben om voor te zorgen. Dat begint met zorgen voor onze
eigen omgeving en die van de ander.

2.

Verslag van het bestuur

Het jaar 2021 is voor een belangrijk deel bepaald door de coronacrisis. Ook de ondersteunde projecten
werden getroffen en de scholen moesten sluiten. Door de crisis kregen de projecten te maken met een
niet eerder vertoond beeld, namelijk de continue afwezigheid van kinderen en het tot een halt komen
van de ontwikkeling die jaren geleden is ingezet. In januari van 2022 gaan de leerlingen voor het eerst
sinds 2 jaar weer naar school.
De ondersteunde projecten hebben ook in 2021 diverse malen verzocht voor een bijdrage in de kosten.
Dat ging over het aankopen van land, het bouwen van klaslokalen, het uitvoeren van reparaties en ook
het uitbouwen van mogelijkheden voor onderwijs tijdens de coronacrisis. Stichting SHIF heeft mede
danzij de giften van particulieren en fondsen een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van
armoedebestrijding en onderwijs in Oeganda.
Stichting SHIF had zich eind 2020 ten doel gesteld om exploitatie van 2020 te evenaren in 2021. Dat is
net niet gelukt. In 2020 heeft SHIF ongeveer € 46.000 ontvangen en besteed. In 2021 was dit ongeveer €
40.000. Gelukkig is elke bedrag, groot of klein, welkom als ondersteuning voor de projecten. Stichting
SHIF ziet deze achteruitgang dan ook niet als een verlies maar zuivere winst voor de projecten die het
ondersteunt.
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Stichting SHIF heeft zich sinds de oprichting in sterke mate verbonden gevoeld met Stichting Livingstone.
Tot onze grote spijt heeft Stichting Livingstone moeten besluiten zichzelf op te heffen. Dit is het directe
gevolg geweest van de coronacrisis. Door het uitblijven van deelnemers aan werkvakanties kon
Livingstone niet meer het hoofd boven water houden. We kijken terug op een periode van 20 jaar
waarin veel jongeren over heel de wereld gestuurd zijn met als resultaat veranderde levens en een
structurele bijdrage in hulp voor anderen. Ook de projecten in Oeganda hebben daar in belangrijke mate
van geprofiteerd. Er is in de laatste maanden van 2021 veelvuldig contact met Stichting Livingstone
geweest om zoveel mogelijk informatie over te dragen, zowel op het gebied van de projecten als op het
gebied van verschillende netwerken.

3.

Activiteiten

De activiteiten waarmee geld is opgehaald in 2021 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. Particuliere ondersteuning
•

•

Maandelijks ondersteunen verschillende families verschillende projecten. Deze giften zijn soms
gelabeld door de sponsor en worden, soms gebundeld, overgemaakt naar de projecten. Deze
giften zijn vaak gegarandeerd voor een periode van 5 jaar. Deze giften zijn gunstig voor de
sponsor in verband met de aftrek voor de belasting. Stichting SHIF heeft namelijk een ANBIstatus. Stichting SHIF heeft dit jaar een toename van deze bron van inkomsten gezien.
Diverse incidentele ontvangsten van verschillende particulieren. Niet zelden was dit onder
stimulans van de projectleiders in Oeganda. Zij wezen bestaande contacten op het bestaan van
Stichting SHIF, wat resulteerde in een gestage stroom van giften.

B. Acties
•

•

Stichting SHIF heeft eind 2021 een donatie in natura gekregen. Namelijk een verzameling
kunstwerken van een glasblazer. De kunstwerken zijn uniek. De waarde is moeilijk te schatten.
Maar een zoekactie op internet laat zien dat deze werken voor gemiddeld EUR 100- EUR 500 per
stuk over de toonbank gaan in bijvoorbeeld de glasblazerij in Leerdam. Stichting SHIF heeft de
beschikking gekregen over ongeveer 20 stukken varierend van groot tot klein. Het doel is om
deze stukken in 2022 te verzilveren in contanten via een veiling.
Stichting de Schor in Papendrecht haalde uit verkoop van tweedehands spullen een bedrag op
van EUR 500. De volledige opbrengst ging naar Stichting SHIF.

C. Ondersteuning door stichtingen en kerken
•

•
•

Stichting Aelbregtsfonds
o EUR 15.000, het grootste deel van dit bedrag (EUR 6.000) is besteed aan Blessed Hill
Community, het project van Christian Wasula voor de aanschaf van een stuk grond om
een nieuwe school op te gaan bouwen.
Hofstee Stichting
o EUR 2.500, voor Blessed Hill Community, het project van Christian Wasula voor de bouw
van de nieuwe schoollokalen.
Protestantse gemeente Barendrecht
o EUR 4.900, opbrengsten van (Bethel) bazar, collectes en verschillende acties.
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4.

Toekomst en activiteiten 2022

Stichting SHIF heeft gezien dat de stroom aan particuliere giften is toegenomen. Dit is goed te verklaren
door mensen die zich persoonlijk aan projecten hebben verbonden, mogelijk door een eerdere reis.
Stichting SHIF heeft gezien dat de beschikbare fondsen steeds moeilijker te vinden zijn of dat fondsen
niet passen in de doelstelling van Stichting SHIF. Stichting SHIF neemt zich voor om in 2022 de contacten
verder op te diepen en te benutten.
Een van de projecten die speciale aandacht zal krijgen is het project van Christian Wasula voor de bouw
van zijn school op de nieuwe locatie waar in 2021 mee is begonnen.

5.

Organisatie

Kvk nummer: 72718048
RSIN nummer: 859211320
ANBI-status: Verstrekt in februari 2020
Stichting SHIF is niet in het bezit van verdere keurmerken of lidmaatschappen. Wel is er regelmatig
contact 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:
Secretaris:
Penningmeester:

5.2

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

Werknemers

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