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5 Jaar Stichting Bulamu
Oktober 2010; het lijkt als de dag van gisteren. Het is inmiddels meer
dan 5 jaar geleden dat we de notaris bezochten, de ANBI status
ontvingen en officieel onze eerste donaties in Oeganda uitgaven.
Het begon met een koelkast gevuld met eten. Een simpel gebaar dat niet
tot het redden van levens leidde, maar wel een mogelijkheid bood om
voedsel niet te laten bederven. Het doorbrak de dagelijkse eenzijdige
voeding, al was het maar voor even. Het deelde de gedachte dat er
ongekende mogelijkheden zijn en dat er altijd wel iemand is die om je
geeft.
De afgelopen 5 jaar hebben we veel geleerd en veel afgeleerd. We zijn
gegroeid, persoonlijk en als stichting. We hebben leed verzacht en
opstapjes verzorgd, we hebben mensen eenmalig geholpen en zijn
langere termijn sponsorprojecten gestart. Als toetje op de taart hebben we
zelfs als bestuur 7 maanden in Oeganda mogen wonen (2013).
In 2015 is focus aangebracht naar de komende jaren. Stichting Bulamu
heeft besloten om Beth Elisha, het kinderhuis in Matuga, prioriteit te
geven en door te gaan totdat alle kinderen de secondary school
afgemaakt hebben. Project Hands of Love in de sloppenwijk van
Kampala wordt de komende jaren afgebouwd en in samenspraak met de
individuele sponsors bepalen we of, hoe en hoelang we door gaan met
de individuele sponsoring. Individuele sponsoring en business startup
wordt voortgezet en er worden geen nieuwe projecten gestart.
Met deze strategie kunnen we de druppel zijn die we willen zijn.
Levend water in steeds vruchtbaardere grond. In de wetenschap dat we
tientallen kinderen een opstapje geven er daar zelf veel voldoening voor
ontvangen, gaan we met een gezegend gevoel de komende jaren tegemoet.
Mukama Yebazibwe; Prijs de Heer
René Nieuwenkamp – Voorzitter Stichting Bulamu
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De Stichting
Doelstelling:
Stichting Bulamu zet zich in om een kansrijke toekomst voor kansarme kinderen, jongeren en
vrouwen te bevorderen vanuit een Christelijke grondslag. Naast het ondersteunen van
voeding, scholing, gezondheid en een duurzame leefomgeving, zet Stichting Bulamu zich in
om vanuit de genade boodschap mensen hoop te geven in een betere toekomst.
Bulamu is Luganda (Officiële taal in Oeganda) voor Leven. Stichting Bulamu is gestart in 2010
met de missie om, vanuit de Gospel of Grace, weeskinderen in Oeganda rechtvaardig in het
leven te zetten. Kinderen en volwassenen in de hele wereld, mogen weten dat ze geliefd zijn.
Met deze boodschap is er geen veroordeling, staan ze in hun rechtvaardigheid en verkrijgen
ze de positieve positie in het leven waarmee ze waardevol zijn voor zichzelf, hun omgeving en
hun land.
Kinderen mogen weten dat er een liefdevolle Vader is, die altijd bij hen is en waar ze altijd bij
mogen schuilen. Met name bij weeskinderen is deze boodschap van levensbelang.

Uitvoering:
Stichting Bulamu is in oktober 2010 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In November
2010 is aan Stichting Bulamu de ANBI status toegekend, wat inhoudt dat Stichting Bulamu
door de belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beogende instelling. Het voordeel
hiervan is dat giften geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen of winst,
volgens de richtlijnen die de belasting daarvoor hanteert.
Stichting Bulamu werft fondsen voor projecten en zet die fondsen ook in voor de projecten
waarvoor ze gedoneerd zijn. Dit leidt tot minimale overhead kosten. De reis en verblijfkosten
van projectreizen en veldwerk worden te allen tijde betaald uit eigen middelen of door
specifiek daarvoor ontvangen donaties.
Stichting Bulamu heeft in samenwerking met contacten in Oeganda diverse projecten gestart.
In nauw contact met deze contacten worden de projecten begeleid en worden de fondsen
beheerd. Deze contacten ontvangen per project vergoeding voor transport- en communicatie
kosten en ontvangen daarnaast geen salaris of beloning.
Het bestuur streeft ernaar om jaarlijks een bezoek te brengen aan de projecten in Oeganda.
Op deze manier kunnen we controleren of en waar moet worden bijgestuurd. Tevens biedt dit
de mogelijkheid om eventuele nieuwe projecten te initiëren.

2016_01_17_Jaarverslag_2015_Stichting_Bulamu_Pernis

Pagina 4

Stichting Bulamu 2015
In 2015 is de strategie voor de komende 5 jaar vastgelegd
De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden in de projecten.
•

•

•

•

•

•

De tijdelijke hulp aan Makerere West Valley primary school wordt de komende 5 jaar
afgebouwd en beëindigd.
Lopende secundary school ondersteuning via Makerere West Valley primary school zal
worden voortgezet zolang de donateurs dat willen. Er wordt geen nieuwe
ondersteuning voor voortgezet onderwijs via Makerere gestart
Opstart van eenmansbedrijfjes en microfinanciering zonder terugbetaling is gestopt en
zal niet meer worden gestart zonder structurele bestuur afvaardiging in Oeganda
Bulamu Children Village valt niet meer onder de primaire doelstellingen van Stichting
Bulamu, er zijn diverse andere Stichtingen die BCV ondersteunen
Individuele sponsorprojecten via derden (ondersteuning diverse sponsors in school- en
universiteitsstudies, kippen- en geitenprojecten, etc.) zijn tot een minimum
teruggebracht. De lopende projecten zijn goed te volgen en door de huidige bezetting
van Stichting Bulamu bij te houden
Project Beth Elisha wordt vanaf 2016 geprioriteerd, met het kader om alle kinderen in
de komende jaren het voortgezet onderwijs te kunnen laten afronden. Er zal tevens
gezocht worden naar een lange termijn visie voor beter onderdak en
zelfvoorzienigheid

Veldwerk 2015
In November 2015 is Jolanda Nieuwenkamp naar Oeganda vertrokken voor een bezoek van
drie maanden. Een onderdeel van deze projectreis is het voorbereiden en
begeleiden van de verhuizing en scholing van Beth Elisha. Hierna zal zij in
het westen van Oeganda (Fort Portal) tijd besteden aan onze contacten,
vrienden en 4 individuele sponsorkinderen; met hen de kerst en de
schoolvakantie doorbrengen in een voor hen ongebruikelijk
gezinsverband. In deze periode wordt gezorgd voor een verhuizing en
voor aanpassing (nieuwbouw) van een kippenhok, na diefstal van de
hanen uit het oude hok. Als laatste periode staan de begeleiding en
ondersteuning in medicatie van een sickle-cell-disease patiëntje, een
bezoek aan een bevriende kinderarts en haar praktijk en bepaling van de
strategie voor 2016 op de agenda.
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Algemene posten
In het financieel jaarverslag (zie pagina 13) is onder de header algemeen een afsplitsing
gemaakt van de overheadkosten van stichting Bulamu. Wij zijn trots op de lage algemene
kosten ( 2 %) die onderverdeeld zijn in Bank-, Communicatie- en Administratiekosten. Een
percentage van de gedoneerde sponsorgelden wordt gereserveerd voor algemene kosten. In
2015 is gebleken dat de helft van deze gereserveerde kosten niet voor administratie gebruikt
werd en is dit bedrag aangewend als kruispost voor project Beth Elisha

Gospel of Grace
Markus 16: “En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak
aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.. ze zullen spreken in onbekende talen..en ze
zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’
Naast het delen van onze levensvreugde, overal waar we zijn, heeft het niet aanwezig zijn in
Oeganda ertoe geleid dat in 2015 weinig uitgaven zijn gedaan in conferenties of kerkelijke
activiteiten. De geboekte uitgaven zijn donaties in medicatie en pastorale activiteiten van
pastor Moses Mugalasi

Bulamu Children’s Village
Op Bulamu Children’s Village is alles begonnen. Hier sloeg de vlam in ons hart en hier dragen
we nog altijd een warm hart voor de kinderen, de leiding en de stichtingen die dit alles zijn
gaan ondersteunen. Stichting Bulamu heeft besloten zich niet meer te mengen in de
activiteiten en leiding van BCV en ook financieel pas op de plaats te maken
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Beth Elisha
Het vierde jaar Beth Elisha – (betekenis - Het huis dat door God wordt ondersteund)
Stichting Bulamu heeft in 2015 de focus verlegd naar een lange termijn visie voor Beth Elisha.
De kinderen worden groter en dit jaar gingen Mercy en Ruth (Tendo) naar de bovenbouw van
de basisschool. In Oeganda zorgt dat voor een behoorlijke verandering. Kinderen in de
bovenbouw gaan de “boarding school” methodiek in. Ze verblijven iedere term op school om
zo veel mogelijk onderwijs te ontvangen en daarmee zo goed als mogelijk voorbereid te zijn
op het voortgezet onderwijs.
In 2015 werd duidelijk dat de lage intensiteit van sponsorwerving, in combinatie met een
duurder wordend Oeganda, een aflopende huishuur en ouder (duurdere scholing) wordende
kinderen leidde tot een gat in de begroting.
Intensivering van sponsorgesprekken en een
wijziging van strategie hebben geleid tot een
verschuiving van sponsordoelen en een vergroting
van het aantal sponsors. We werden in 2015
verblijd met een toezegging (tot september 2017)
van een gemeente in Woudenberg om drie
kinderen te helpen en vonden een aantal
individuele sponsors.
In November heeft Jolanda Beth Elisha bezocht en afspraken gemaakt over de scholing en
huisvesting vanaf 2016. In 2016 loopt de huishuur van Beth Elisha af, hiervoor is eind 2015
nieuwe huisvesting voor Beth Elisha gezocht en daarmee ook de noodzakelijke sponsoring
aangewend. Met het scheiden van het jaar hebben we een nieuwe woonruimte gevonden voor
Auntie Beatrice en een idee voor de nieuwe school van Becky. Becky is het oudste meisje en
gaat dit jaar naar het voortgezet onderwijs. Haar nieuwe sponsor is bereid om voor haar een
goede school te betalen, nadat is gebleken dat zij de beste van haar school was een A-grade
had behaald.
Uit alles blijkt dat dit huis absoluut onder Gods hoede valt. Amina
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Hands of Love – Makerere West Valley Primary School
Meerdere kinderen hebben Makerere West Valley Primary school verwisseld voor een
secondary school naar keuze. In 2015 heeft Stichting Bulamu voor het laatste jaar de sponsors
de optie geboden om deze kinderen ook op het voortgezet onderwijs te steunen. Vanaf 2016
zal deze optie niet meer geboden worden aangezien we het zicht op deze kinderen kwijt
raken. Met toekomstige situaties zal in overleg met de donateurs besloten worden of en in
welk project zij verder willen sponsoren.
Het schooljaar 2015 is gestart met een opening verzorgd door
Pastor Mugalasi. Hands of Love, de naam die we hebben
gegeven aan de Oegandese sponsorprojecten die we samen
met pastor Mugalasi uitvoeren, heeft gezorgd voor een “soda”,
een flesje cola of fanta, en een maaltijd. Aangezien de
kerstviering in 2014 totaal uit de hand was gelopen (honderden
kinderen kwamen in navolging op 2012 en 2013 op de
kerstviering af), was dit een beter eenmalig alternatief.
Het Makerere West Valley Primary School is in beginsel gestart om de school te redden. Toen
we de eerste keer in aanraking kwamen met de directeur, bleek dat alle leraren naar huis
waren gestuurd. Doordat deze school in de slums ligt, in de sloppenwijken van west Kampala,
zijn een hoop ouders van de kinderen op deze school niet in staat om de schoolgelden te
voldoen. De directeur van deze school had een continu tekort om zowel de leraren te betalen,
de gebouwen op conditie te houden als de materialen voor de kinderen aan te schaffen. In
2011 was deze situatie geëscaleerd en konden, net voor de kerst, de leraren niet meer betaald
worden.
Stichting Bulamu is in Nederland met een twintigtal sponsors gestart om te ondersteunen in
het schoolgeld van kinderen met een betalingsachterstand. Aan de ouders is verteld dat zij
verantwoordelijk blijven voor de kinderen en voor de ondersteuning, maar dat ze geholpen
worden door mensen in Nederland die hen graag een handje helpen.
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In 2013 is het eerste kind met een sponsor van deze basisschool afgegaan. Met de sponsor is
toen besloten om toch met de sponsoring door te gaan ten behoeve van het voortgezet
onderwijs. In 2014 en 2015 heeft opnieuw een aantal kinderen de basisschool afgerond en
wordt de lijst met gesponsorde kinderen op de basisschool steeds kleiner. Aanvullend hebben
we geconstateerd dat het vrijwel onmogelijk is om deze kinderen te volgen. Er gaat veel tijd
en kilometers in zitten om te achterhalen naar welke secondary school de kinderen gegaan
zijn, het betalen van schoolgeld willen we niet aan de ouders doen (een groot deel van deze
mensen heeft last van een verslaving) en kunnen we onmogelijk zelf aan de diverse scholen
doen en de regeling die we met de directeur van de basisschool hebben getroffen is niet
transparant genoeg. De regeling is dat de directeur van ons een bepaald bedrag per kind
ontvangt, dit doneert aan de betreffende school en dat de rest door de ouders wordt
bijbetaald. Dit heeft geleid tot het besluit dat we vanaf nu geen nieuwe kinderen meer
ondersteunen in voortgezet onderwijs. De lopende ondersteuning zal worden voortgezet
zolang de sponsor zich daar voor inzet.
Ultimo 2015 worden nog 14 kinderen op Makerere West Valley Primary School ondersteund.
In verband met de verhouding gesponsorde kinderen versus schoolgaande kinderen is
besloten om dit jaar geen kerst of nieuwjaar op school te vieren. Hierdoor is een positief
kastotaal ontstaan dat voor het eerst voorziet in het vooraf betalen van de schoolkosten en
tevens voorziet in een kleine reserve. Deze reserve zal de komende periode worden
aangewend aan schoolschoenen en materialen en een nog resterende reserve zal in de
komende jaren zorgen voor een geleidelijke afvloeiing van de donaties aan Makerere.
Uw hulp in dit project heeft geeffectueerd in een nog steeds draaiende school. In
gemotiveerde kinderen die weten dat iemand uit een ver land hen heeft geholpen. In hoop bij
andere kinderen om ooit ook geholpen te worden en in een lastenverlichting bij ouders die al
jaren aan de onderkant van de maatschappij leven.
Uw hulp heeft ook in 2015 gezorgd voor een versteviging van de klaslokalen en de aanleg van
een watersysteem. Dit heeft ons ook gesterkt in de wetenschap dat het goed is om de
komende jaren dit project uit te faseren en te weten dat dit een opstap is geweest naar een
positieve toekomst. Makerere West Valley profiteert van uw goedheid en is boven komen
drijven. Nog vijf jaar om te stabiliseren, eind 2019 verlaten de laatste 2 gesponsorde kinderen
de laatste klas van de basisschool en de gesteunde secondary school student het voortgezet
onderwijs.
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Hands of Love – individuele sponsoring
Onder individuele sponsoring vallen alle donaties van kinderen en jong volwassenen die niet
in Beth Elisha wonen of onder project Makerere West Valley vallen.
Stichting Bulamu is een relatief kleine stichting en in 5 jaar bestaan hebben we gemerkt dat
focus, goed voortzetten en afmaken van enkele beheersbare projecten beter is dan het in
portefeuille hebben van veel oncontroleerbare of onbeheersbare projecten. We hebben ook
mogen leren om projecten zonder rancune stop te zetten indien ze, ook na veel bijsturing,
geen vrucht dragen. In 2015 is deze sponsoring van een historisch totaal van 32 naar een
totaal van 6 projecten teruggebracht, waar er in 2016 5 van overblijven.
•

•

•

•

•

•

In Fort Portal wordt ondersteuning geboden in huisvesting en opstart en onderhoud
van een kippen - en eierhandel.
In Wakiso wordt een student richting muzikale vorming geholpen in zijn studie en
levensonderhoud.
In Masaka worden de broer en zus van deze student geholpen in hun basis school en
kappersschool ondersteuning
In Bombo werd in 2015 nog ondersteuning gegeven aan een meisje in het voortgezet
onderwijs, zij heeft voor een ander pad gekozen waardoor deze steun in 2016 gestopt
wordt
In Kampala wordt een jongen ondersteund in het schoolgeld voor Mengo Secondary
School
Als laatste wordt een meisje van Bulamu Children Village met de erfelijke aandoening
Sickle Cell Disease, een afwijking in de rode bloedlichaampjes, in medicatie en kwaliteit
van leven geholpen

2016_01_17_Jaarverslag_2015_Stichting_Bulamu_Pernis

Pagina 10

Zoals eerder gesteld zijn de voorgaande projecten op financiële grondslag gestopt, wat niet
inhoudt dat (bij alle projecten) onze contacten en interesses daarmee vervlogen zijn. Voor
zover nodig en gewenst zal coaching en geestelijke ondersteuning voor deze projecten blijven
plaatsvinden. Enkele hoogte en dieptepunten uit 2015
•

•

In Fort Portal , het Goat for a Goat project, heeft voorspoed (geboorte van lammetjes)
en tegenspoed (dood van geitjes) gezorgd voor een gestage doorgroei van het aantal
geiten. Gestart in 2013 met 2 geiten, lopen er nu 5 rond te dartelen.
De handel en wandel van Kirabira Clothes heeft opnieuw een deuk gehad in 2015.
Jaaja (grootmoeder – 86 jaar) werd ziek en vrijwel het totale restkapitaal van Kirabira’s
moest worden afgestaan aan het ziekenhuis. Er werd ook een positief bericht
ontvangen, familie- en village-beraad had ertoe geleid dat een relatief grote strook
grond van voorouders weer toegekend werd aan de Kirabira’s. De toekomst
voorziening ziet er daardoor weer rooskleuriger uit

•

Prossy heeft haar kappersopleiding afgerond

•

Fred is zijn vierde jaar universiteit ingegaan

•

•

•

•

•

Happy heeft zijn kandidaatstitel Jeugd afgevaardigde voor de overheid in de streek
waar hij woont binnen en vervolgt de stappen op de politieke ladder
Godfrey kreeg een knauw door het overlijden van zijn vrouw, die inmiddels met zijn
zoontje teruggegaan was naar de USA om daar voor hem een verblijfsvergunning aan
te vragen
Henry heeft een nieuwe markt aangeboord en leidt nu studenten van de Art Academy
in Kampala op in zijn kleine kunst winkeltje, waar hij nu ook een nieuwe werkplaats
achter heeft
Shamim kreeg tijdens de vakantie met Jolanda, in een gezondere omgeving, een
zogenaamde Attack, een aanval veroorzaakt door gedeformeerde rode
bloedlichaampjes (sickle-cells) en moest een week lang in het ziekenhuis verzorgd
worden. Reden om direct voor haar voor een half jaar Foliumzuur en vitaminen in te
slaan en aan haar caretakers te geven
Rembo had een kippenhok met een prachthaan. De
mooiste uit de hele omgeving, waar veel interesse voor
was. Hij had besloten deze met thanxgiving te doneren aan
God, via zijn kerk, waar hij nu ook goed ingeburgerd is.
Tijdens het verblijf van Jolanda zijn ‘s nacht drie hanen uit
het kippenhok ontvreemd. Dit heeft ons doen besluiten
om hem te verhuizen en een nieuw hok te bouwen
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•

En dan ben ik waarschijnlijk nog heel wat vergeten op te noemen. Dit alles schrijvend
blijkt hoeveel er in de jaren is gebeurd en dan vergeet ik nog een indirecte
ondersteuning aan Bulamu Children Village; toen Jolanda, Bryan en ik in 2013
Oeganda verlieten hebben we onze complete huisraad
geschonken aan diverse behoeftigen, waaronder pastor
Ronald Rugasira. Ons elektrische fornuis met oven ging
naar Sseeta, een wijk van Mukono, waar Ronald en Rachel
wonen. Ronald zag wel brood in het bakken en verkopen
van in dit fornuis gebakken etenswaren. Waar de wegen
van stichtingen samenkomen werden we tijdens de
paasdagen verrast door de berichten dat op Bulamu
Children Village (al snel een uur rijden verder) de
paasviering werd verrijkt met door Ronald gebakken en geschonken cake. Daar word
ik nou blij van – en dat brengt me dan ook bij het eind van het verhalend overzicht van
5 jaar Stichting zijn.

In 2015 is Bryan Nieuwenkamp toegetreden tot het nu volledig uit Nieuwenkampen
bestaande bestuur. Wij vinden dat dit goed is. We dragen alle drie hetzelfde hart voor
Oeganda en in Genade en onze levenswijze past slechts het uitdragen van een hart voor
mensen en integriteit naar de belangen van de stichting en de belanghebbenden.
Bryan, Jolanda en René hebben besloten zich de komende 5 jaar in te spannen voor de in
dit verslag vastgelegde doelstellingen; daartoe zullen ook in de komende 5 jaar geen
bestuurswisselingen plaatsvinden, tenzij dit statutair noodzakelijk blijkt. Als wettelijk
vereist en als bewijsdoening van de integriteit van de stichting volgt op de komende
pagina’s de financiële verantwoording van ons stichtingswerk en een dankzegging aan
onze sponsors.
Het bestuur van Stichting Bulamu bedankt u voor uw steun de afgelopen jaren en kijkt
met verlangen met u uit naar de komende 5 jaar

René Nieuwenkamp
Jolanda Nieuwenkamp
Bryan Nieuwenkamp

–
–
–

voorzitter
penningmeester
algemeen bestuurslid
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Financieel jaaroverzicht

Financieel
Jaarverslag
01-01-2015
31-12-2015
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Samenstellingsverklaring
Pernis, 17 januari 2015

U

ITVOERING

Het bestuur van Stichting Bulamu heeft de jaarrekening over 2015 van Stichting Bulamu te
Pernis samengesteld, in navolging op en in overeenstemming met de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van verslaggeving

V

ERANTWOORDELIJKHEID JUISTHEID EN VOLLEDIGHEID AANGELEVERDE GEGEVENS

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur

Overzichtsrapportage
A LGEMEEN

De stichting is op 28 oktober 2010 per notariële akte opgericht, onder de naam Stichting
Bulamu, gevestigd te Pernis
B ESTUUR

Het bestuur bestaat, statutair vastgelegd, uit ten minste drie leden. Het aantal leden is door
het bestuur vastgesteld op drie, voor een nieuwe zittingstermijn van 5 jaar (2016-2020)
A CTIVITEITEN

Doel: Stichting Bulamu zet zich in om een kansrijke toekomst voor kansarme kinderen,
jongeren en vrouwen te bevorderen vanuit een Christelijke grondslag. Naast het ondersteunen
van voeding, scholing, gezondheid en een duurzame leefomgeving, zet Stichting Bulamu zich
in om vanuit de genade boodschap mensen hoop te geven in een betere toekomst.
Visie: Zelfstandig en in samenwerking met overheden en andere stichtingen probeert Stichting
Bulamu kansarmen hoop te geven op een betere toekomst. Stichting Bulamu werkt met
kleinschalige projecten, vanuit Oeganda, volgens de Millenniumdoelen van de Verenigde
Naties.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door
• Donaties
• Alle andere verkrijgingen en baten
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Jaarrekening
BALANS
Activa

Bedrag in Euro Bedrag in Euro
31-12-2015
31-12-2014

Vaste activa
Materiele vaste ac tiva
Financ iele vaste ac tiva
Liquide middelen
Kas (omgerekend 3300 UgX > 1 € )
Bank (€)
Spaarrekening (€)

0
0

0
2,830
196

0

0

Totaal

3,570

3,026

Bedrag in Euro Bedrag in Euro
31-12-2015
31-12-2014

Bezittingen
Eigen vermogen

0
0

137
1,972
1,461

Vorderingen
Debiteuren (nog te ontvangen)

Passiva

Reservering
Reservering
Reservering
Reservering

pastoraal werk
Makerere West Valley
Beth Elisha
Stic hting ac tiviteiten Oeganda

2,120

2,839

200
500
0
750
0

188
0
0
0
0

0

0

3,570

3,026

Schulden
Crediteuren (nog te betalen)

Totaal

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 EN 2015
Verlies en Winstrekening
Baten en Lasten
Verantwoording Projecten
Ontvangen giften
Uitgaven m.b.t. projec ten
Uitgaven m.b.t. veldwerk

Bedrag in Euro Bedrag in Euro
31-12-2015
31-12-2014
Lasten

Bedrag in Euro Bedrag in Euro
31-12-2015
31-12-2014

Baten
16,453

23,595

14,551
844

20,971
1,951

654

525

Verantwoording Stichting
Administratie / Algemene kosten
Rente baten en lasten
Totaal
Resultaat
2016_01_17_Jaarverslag_2015_Stichting_Bulamu_Pernis
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16,456
407

2
23,447

23,597
151

Algemene Waarderingsgrondslagen

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen inzake balanswaardering
en resultaatbepaling, als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek (BW 2 Titel 9 art 362, lid 1 t/m 3)
AARD DER BEDRIJFSACTIVITEITEN

Het bevorderen van verbeterde levensomstandigheden van behoeftigen in Afrika, toegespitst
op Oeganda middels het uitvoeren van kleinschalige projecten, in de ruimste zin van het
woord.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Tenzij anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Giften,
donaties, eigen bijdragen en andere inkomsten worden verantwoord op kasbasis. Tot heden is
geen sprake van subsidies. Baten en lasten worden toegerekend op het jaar waarop ze
betrekking hebben
MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa hebben betrekkingen op vaste activa met een aanschafwaarde hoger
dan 450 euro. Stichting Bulamu heeft tot nog toe geen materiële vaste activa in bezit. Voor in
de toekomst worden materiële vaste activa gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met
de afschrijvingen. De afschrijvingen worden bepaald op basis van de verwachte economische
levensduur. De afschrijvingen bedragen een lineair percentage van voornoemde waarden.
MATERIËLE VASTE ACTIVA

De financiële vaste activa waardering vindt plaats tegen nominale waarde
VORDERINGEN, LIQUIDE MIDDELEN EN SCHULDEN

De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn opgenomen tegen de nominale
waarden.De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
Grondslagen voor het bepalen van het exploitatieresultaat

BATEN

De baten bestaan voornamelijk uit giften van particulieren en bedrijven en eventuele
subsidiegelden, welke bij wijze van bevoorschotting verstrekt worden. Toerekening hiervan
geschiedt op basis van periode, en niet op basis van moment van uitbetaling.
LASTEN, FINANCIËLE BATEN EN LASTEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN EN KOSTEN.

Deze categorieën worden toegerekend aan de periode waarop deze posten betrekking
hebben, respectievelijk voor het eerst bekend zijn geworden.
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Toelichting op de Balans – Staat van bezittingen en schulden

Zoals in de Balans op pagina 15 zichtbaar is, bestaat de balans slechts uit liquide middelen,
verdeeld in reserveringen en eigen vermogen. Stichting Bulamu heeft geen vaste activa en
kent (statutair vastgelegd) geen schulden.
LIQUIDE MIDDELEN

De stichting heeft per ultimo boekjaar de volgende liquide middelen tot haar beschikking
Kas
452.000 UgX
ING rekening courant NL 54 INGB 000 572 1854
ING Zakelijke spaarrekening
ING Zakelijke Kwartaal spaarrekening
ING Zakelijke Bonus spaarrekening
Totaal (Het totaal liquide middelen staat gelijk aan de liquide middelen)

~ 137 €
1.972 €
754 €
500 €
207 €
3.570 €

STICHTINGSVERMOGEN

Het stichtingsvermogen is als volgt ingedeeld en gereserveerd:
Beth Elisha – kinderhuis project

602 €

Gospel of Grace – pastorale en conferentie ondersteuning

225 €

Hands of Love – individuele studenten en business ondersteuning

64 €

Makerere West Valley Primary School en Secondary school schoolgelden

1.459 €

Veldwerk, projecten door Stichting Bulamu uitgevoerd in Oeganda

1.058 €

Algemene vrij besteedbare fondsen
Totaal stichtingsvermogen

162 €
3.570 €
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Toelichting op de Verlies en Winstrekening
Verlies en Winst toelichting
Verantwoording Projecten
Ontvangen giften
Ontvangen rente
Projec t Beth Elisha
Projec t Gospel of Grac e
Projec t Bulamu Children Village
Projec t MWVPS
Projec t Mukono Mama Straatkinderen
Projec t Sc hool / Universiteit projec ten
Projec t startup small Businesses
Projec t Fieldwork
Verantwoording Overhead
Algemeen Bankkosten
Algemeen Reservering > 2020
Algemeen Administratie
Algemeen Communic atie
Algemeen Presentatie (website)
Algemeen Versc huiving andere doelen
Algemeen Transport
Stic htingskosten Totals
Stichtings Resultaat
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Bedrag in Euro Bedrag in Euro
2015
2014
16,453
2
-4,488
-192
0
-3,345
0
-6,527
0
-844

23,595
2
-3,646
-1,390
0
-3,048
0
-9,876
-3,012
-1,951

-173
0
-57
-62
-86
-277
0
-377

-163
0
-251
0
-86
-25
0
-500

407 €

151 €
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Percentage Percentage
2015
2014

27%
1%
0%
20%
0%
40%
0%
5%

15%
6%
0%
13%
0%
42%
13%
8%

1%
0%
0%
0%
1%
2%
0%
2%

1%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
2%

TOELICHTING OP DE VERLIES EN WINSTREKENING – STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 – 2015

De overhead kosten van Stichting Bulamu in boekjaar 2015 betroffen 2% van de donaties In
de toelichting op de verlies en winstrekening zitten geen verborgen posten.
In 2015 hebben geen uitgaven plaatsgevonden in loonkosten of vergoedingen van onkosten
of kilometers. Er zijn geen bonussen of vergoedingen verstrekt aan bestuursleden, noch aan
derden.
In 2015 is de keuze gemaakt om tussen de projecten te verschuiven, de opstart van small
businesses en de ondersteuning van Bulamu Children Village te stoppen en prioriteit te
leggen op project Beth Elisha. In verband met de verschuiving van kinderen in afgelopen en
komende jaren in project Makerere West Valley Primary School, heeft het bestuur besloten om
dit project voor 2020 te beëindigen. Op dat moment wordt besloten op welke termijn de
MWVPS reservering aan de school wordt uitgekeerd.

Speciale dank
Onze speciale dank gaat uit naar alle vrienden, kennissen, collega’s en de navolgende
bedrijven en instanties, die in de afgelopen jaren ruimhartig hebben geholpen.
Vitals Nanny Care
Turkish Airlines
Brandmade
Oral Care CenterRhoon
ING Bank

Communicatie
Stichting Bulamu is niet actief in het verspreiden van nieuws. Het bestuur is beperkt in de
mogelijkheden tot het updaten van informatie en de projecten zijn relatief statisch (lange
termijn bepaald). De website www.bulamu.org wordt incidenteel bijgewerkt met nieuwe
informatie. Op facebook www.facebook.com/bulamu.org is Stichting Bulamu iets actiever,
aangezien dit medium ook ter plaatse – in Oeganda - kan worden bijgewerkt
Stichting Bulamu heeft een aantal versies van dit jaarverslag laten afdrukken om beschikbaar
stellen voor de sponsors en donerende instanties. We verzoeken de overige lezers om zo veel
mogelijk gebruik te maken van de digitale versie van dit document om het milieu te sparen.
We zijn trots op de lage overheadkosten en duurzame projecten en wil dit ook zo laag
mogelijk houden. Het verspreiden van geprint materiaal wordt dan ook zo min mogelijk
uitgevoerd.
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Contactgegevens
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Email:

Deijffelbroekseweg 55
3195GM
Pernis
06-3805-9554
info@bulamu.org

KvK:
RSIN:

51111365
8230.97.031

Giften aan: Stichting Bulamu
ING bank: NL54 INGB 000572 1854
O.v.v.:
Gift & Doel
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