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Onderweg
Op de zesde dag schiep God de mens. God schiep de mens als zijn
evenbeeld…God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer
goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag. Zo werden
de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. (Genesis 1:28, 2:1)
Wat een zegen om te weten dat wij als wereldburgers de aarde mogen
bevolken en mogen genieten van al het moois dat voor ons is voltooid.
Wat een zegen dat wij daarin mogen bewegen en over de aarde Zijn
goedheid mogen uitstralen en mogen delen uit Zijn liefde.
2016 Was een stabiel jaar voor Stichting Bulamu waarin de financiën
ruim op orde waren.
Eind 2015 en januari 2016 heeft Jolanda een nieuw fundament
mogen leggen in Fort Portal, in combinatie met ziekenhuis en medische
ondersteuning

voor

twee

kinderen

uit

onze

projecten.

De

woonomstandigheden van Beth Elisha zijn sterk verbeterd en opnieuw
zijn enkele kinderen doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs.
Dit jaar hebben we ook als bestuur een Volkswagen T3 gekocht en aan
de stichting geschonken. Deze Oranje / Witte bus zal de komende jaren
onderweg te zien zijn als flitsende reclame waarmee we meer sponsors
kunnen bereiken
Het zesde jaar zit erop en we bereiden ons voor op het eerste sabbatsjaar
van de stichting. Een jaar waarin we uitkijken naar een nieuwe reis
naar Oeganda en een trouwerij van onze vriend en contactpersoon
Pastor Moses Mugalasi. Life goes on – and we love it
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.
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Stichting Bulamu 2016 - 2020
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 doelstellingen van Stichting Bulamu
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 is vanaf 2016 geprioriteerd, met het kader om alle kinderen in de
komende jaren het voortgezet onderwijs te kunnen laten afronden. Er wordt gezocht
naar een lange termijn visie voor beter onderdak en zelfvoorzienigheid
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Veldwerk 2015 / 2016
5 Februari 2016. Jolanda Nieuwenkamp landt weer op Schiphol na
een driemaands bezoek aan Oeganda. Deze reis had tot doel om
het voorbereiden en begeleiden van de verhuizing en scholing van
Beth Elisha, het medisch stabiliseren en op krachten komen van één
van onze sponsorkinderen (Sickle Cell Disease), het vergroten van het
netwerk en het bezoeken van projecten van andere stichtingen.
De voorbereiding van de verhuizing van Beth Elisha verloopt
voorspoedig, de ervaringen in Fort Portal zijn in het begin anders.
In Fort Portal heerst een ander klimaat dan in Kampala. Het is hier, in het westen van
Oeganda, dicht tegen de besneeuwde toppen van de Rwenzori Mountains, over het algemeen
kouder en minder stoffig dan in de hoofdstad en regio van Kampala. Jolanda heeft Shamim
meegenomen voor een periode van rust en familieleven en tijdens het verblijf in Fort Portal
krijgt Shamim diverse aanvallen, veroorzaakt door de Sickle Cell Disease.
Sikkelcelziekte is een vorm van erfelijke bloedarmoede, waarbij de bloedcellen halvemaan
vormig zijn in plaats van rond. Hierdoor worden ze sneller afgebroken, waardoor
bloedarmoede ontstaat, resulterend in vermoeidheid,
geelzucht en verhoogde kans op infecties. Als de
gedeformeerde cellen in elkaar blijven haken zorgen
ze voor opstoppingen in de kleine bloedvaten,
waardoor weefsels en organen te weinig zuurstof
krijgen en geleidelijk afsterven. Een zogenaamde
Sikkel Cell crisis is heel naar om te ondergaan en mee
te maken en komt eind 2015 helaas bij Shamim hard
binnen. Jolanda besteedt weken aan zorg in het
ziekenhuis van Fort Portal en met toediening van
foliumzuur, gerichte aandacht en een gezond
voedingspatroon keert het tij en weten we ook wat er
in de toekomst nodig is ter ondersteuning van deze
vervelende afwijking.
In de tussentijd vinden diverse bezoeken plaats in het huis van Rembo. Ook wordt middels
enkele donaties het nieuw gebouwde kippenhok weer aangevuld (lees het verslag van 2015
waarin beschreven werd dat de kippen ontvoerd werden), blijkt er geen tijd meer te zijn om
het geitenproject van Tom te bezoeken.
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Als Shamim weer is teruggebracht, met adviezen en foliumzuur,
is er nog tijd over voor het bezoeken van twee locaties. Agnes
heeft contact met pastor Aaron, die een voor ons nieuw netwerk
heeft. Er worden afspraken gemaakt om een kerkdienst te
houden in Jinja en samen met Agnes verzorgt Jolanda de
aanbidding in twee van de bezochte kerken. Stichting Bulamu
ondersteunt Agnes en haar missie en Jolanda verblijft daar een
poosje voordat ze samen met Agnes doorreist naar dokter Clara.
Clara is in dienst van de stichting Cherish Uganda, een stichting met een HIV project, waarbij
kinderen met HIV worden opgevangen, verpleegd, geschoold en gehuisvest terwijl de ouders
van deze kinderen ter compensatie zorg dragen voor de moestuin en de omgeving van de
school en het ziekenhuis. Opnieuw een idee van zelfredzaamheid waar wij als stichting oren
naar hebben. Op deze manier wordt gegeven met een tegenprestatie die iedereen normaal
vindt en uiteindelijk tot duurzame oplossing kan leiden.
Na een intensieve periode is het goed om weer naar Nederland terug te keren

Algemene posten

In het financieel jaarverslag is onder de header algemeen een afsplitsing gemaakt van de
overheadkosten van stichting Bulamu. Standaard splitsen we 10% van de giften af voor de
administratieve aspecten van een stichting. Dit geld wordt gebruikt voor Bank-,
Communicatie- en Administratiekosten. Het restant wordt toegevoegd aan het vrije vermogen
van de stichting of aangewend als kruispost voor onze projecten. In 2016 is een deel van dit
geld gebruikt voor de scholing van project Beth Elisha. In 2016 is de website vernieuwd; dit
heeft een hogere kostenpost opgeleverd dan in de voorgaande jaren. Met deze wijziging
bouwen we uit naar een internationaal bereikbare website in meerdere talen.
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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.’
In 2016 heeft Pastor Moses Mugalasi een bezoek gebracht aan
Nederland. Zijn verblijf stond in het teken van netwerken en
fondsenwerving, zowel voor de projecten binnen hands of love als ook
voor zijn trouwerij die in April 2017 gaat plaatsvinden.
Tijdens zijn verblijf hebben mooie ontmoetingen plaatsgevonden. In de
opeenvolgende weken is een bezoek gebracht aan evangelische
gemeente “De Driehoek” in Bleiswijk, De Hervormde Gemeente Pernis
en de Grace Family Church van pastor Vergouwe in Woesten Poperinge (België)
In De Hervormde Gemeente Pernis heeft Pastor Mugalasi deelgenomen aan de gebedsgroep
en een avond gedeeld in de gemeente, waarin hij middels een presentatie heeft verteld over
zijn jeugd zijn werk
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In Woesten hebben we tijd doorgebracht met Pastor Jacob en zijn vrouw Francien, waarna
pastor Mugalasi de volgende dag de gemeente heeft meegenomen in een preek over de
kribbe waarin Jezus is gelegd na zijn geboorte, als synoniem voor het lichaam waarvan wij
mogen eten
In Bleiswijk en in Rotterdam hebben we gezegende diensten mogen bijwonen met vrienden
en sponsors van onze stichting

Hands of Love
Onze evangelisatieprojecten (gospel of grace) voeren we uit in samenwerking met de
organisatie Feed My Lambs Uganda, van pastor Mugalasi. Daarnaast voeren we onze andere
sponsorprojecten uit in een samenwerkingsverband onder de naam van Hands of love.
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Beth Elisha
Het vijfde 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 ging Becky als
eerste naar het voortgezet onderwijs. Ook het
voortgezet, secondary school, kent de structuur van
een “boarding school”. Becky is nu dus hele dagen op
school en komt alleen in de vakanties naar huis. Het
viel nog niet mee dit eerste jaar en voor haar is het
fijn om volgend jaar samen met Tendo en Mercy
naar dezelfde school te mogen gaan
Terwijl Tendo en Mercy dit jaar ook de Revival school
hebben verlaten, mogen de overige kinderen nog
een poosje op de basisschool verblijven. Dat is best
prettig want het is aan de overkant van de weg, terwijl het voortgezet een flinke reis van huis
af vergt.
Jolanda heeft begin januari een aantal dagen in Matuga overnacht en tijd door kunnen
brengen in de buurt van Beth Elisha. De verhuizing is rond en in April 2016 zijn 2 nieuwe
huizen ingericht en bewoond. De huizen waarin Beth Elisha de afgelopen jaren heeft gewoond
zijn door onszelf opgebouwd, waarna we inwoning hebben genoten voor de kosten van de
bouw. De staat van onderhoud van het sanitair en de ligging (bij hevige regenval
overstroomde het land) hebben ons echter doen besluiten om het hogerop te gaan zoeken en
in April te verhuizen naar nieuwbouw woningen. Een groot verschil, ook omdat deze huizen
ingericht zijn met sanitair en daarmee een betere basis vormen voor de komende jaren.
In April 2016 zijn we uitgenodigd bij de wereldwinkel
Woudenberg. Deze wereldwinkel had Stichting Bulamu
uitgekozen om, samen met 3 andere stichtingen, een cheque te
overhandigen voor de stichtingswerkzaamheden. In een
feestelijke omgeving kregen we het geweldige bedrag van 1000
euro overhandigd, waarmee we een reservering hebben
gemaakt voor het installeren van een watertank bij Beth Elisha in
2017. De watertank is nodig om te voorkomen dat de kinderen
gecontamineerd water moeten drinken in tijden van droogte, waarin het waternet droog staat.
Wereldwinkel Woudenberg – bedankt!
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Makerere West Valley Primary School
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 dertigtal sponsors gestart om te ondersteunen in
het schoolgeld van kinderen met een betalingsachterstand. Aan de ouders van de kinderen op
deze school 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. Ultimo 2016 worden nog 9 kinderen op Makerere West Valley Primary School
ondersteund. Tevens worden 9 kinderen via MWV van het voortgezet onderwijs voorzien.
Zoals in het vorige jaarverslag leesbaar was is een deel van de reserve gebruikt voor
aanvullende benodigdheden voor enkele leerlingen.
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Tijdens het bezoek van pastor Mugalasi in Nederland zijn donaties ontvangen voor het vieren
van een kerst & nieuwjaar party op deze school. Een feest waarin het evangelie gedeeld wordt
met de kinderen onder het genot van een maaltijd en een drankje om het nieuwe schooljaar
gezegend te beginnen. Aangezien pastor Mugalasi tot december in Nederland was, is
besloten om deze donaties te reserveren en dit feest te houden bij de aanvang van het nieuwe
schooljaar in januari 2017
In de afgelopen jaren hebben we aan de sponsors van
kinderen die de school verlieten de optie geboden om deze
kinderen ook op het voortgezet onderwijs te steunen. Vanaf
2016 is deze optie uitgefaseerd. De kinderen waarvan de
sponsors hebben besloten om ook op secondary school te
blijven steunen worden door de directeur van de primary
school begeleid. Incidenteel zoekt ons contactpersoon deze
kinderen op met een extra donatie in medicatie, oogarts
bezoek en het aanschaffen van nieuwe brilletjes. In 2016 is
een aantal sponsors van kinderen die Makerere hebben
verlaten overgestapt naar andere projecten. Eind 2019
verlaten de laatste 2 gesponsorde kinderen de laatste klas
van de basisschool en de gesteunde secondary school
student het voortgezet onderwijs.
Uw hulp in dit project heeft geresulteerd 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 dat er ooit een sponsor voor hen komt en in een boterham (Oegandese maiskoek)
op het bord van de leraren en hun gezinnen.
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Individuele sponsoring
Onder individuele sponsoring vallen alle donaties van kinderen en jong volwassenen die niet
in Beth Elisha wonen of niet onder project Makerere West Valley vallen.
Stichting Bulamu is een relatief kleine stichting en in 6 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 maximum van 32 naar een
totaal van 6 projecten teruggebracht. Deze projecten staan los van de evangelisatie projecten
•

•

•

•

•

•

In Fort Portal wordt ondersteuning geboden in huisvesting en in onderhoud van een
kleinschalige kippen - en eierhandel. De ondersteuning gaat naar 2 voormalig Bulamu
Children village kinderen
In Wakiso werd een student, John, richting muzikale vorming geholpen in zijn studie
en levensonderhoud. Inmiddels is hij verhuisd naar Kampala voor de
vervolgopleidingen Tevens wordt een studente ondersteund in een kappersopleiding
en in haar levensonderhoud
In Masaka worden de broer en zus van John geholpen in hun basis school en
levensonderhoud
In Kampala wordt een jongen ondersteund in het schoolgeld voor Mengo Secondary
School
In Fort Portal en Kampala is een meisje geholpen met haar diabetes, waarvoor ze eind
2016 met spoed moest worden opgenomen in het ziekenhuis. De ondersteuning van
dokter Clara en veel van onze contactpersonen in Oeganda hebben gezorgd dat
ernstige afwijkingen zijn voorkomen en dat de gezondheid nu stabiel is
Als laatste is 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

Het bestuur van Stichting Bulamu bedankt u voor uw steun de afgelopen jaren en kijkt
met verlangen met u uit naar de komende jaren
René Nieuwenkamp
–
voorzitter
Jolanda Nieuwenkamp –
penningmeester
Bryan Nieuwenkamp
–
algemeen bestuurslid
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Financieel jaaroverzicht

Financieel
Jaarverslag
01-01-2016
31-12-2016
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Samenstellingsverklaring
Pernis, 21 maart 2016

U

ITVOERING

Het bestuur van Stichting Bulamu heeft de jaarrekening over 2016 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 Christelijke “boodschap van genade” 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 wordt gevormd door
• Donaties
• Alle andere verkrijgingen en baten
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Jaarrekening
BALANS
Activa

Bedrag in €
31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014

Vaste activa
Materiele vaste activa
Financiele vaste activa

3000
0

0
0

0
0

Liquide Middelen
Kas (omgerekend 3300 UgX > 1 €
ING Bank (€)
Spaarrekeningen (€)

0
2954
1963

137
1972
1461

0
2830
196

0

0

0

7917

3570

3026

Vorderingen
Debiteuren (nog te ontvangen)
Totaal
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Passiva

Bedrag in €
31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014

Bezittingen
Vrij vermogen
Reservering pastoraal werk
Reservering Makerere West Valley
Reservering Kerst / Nieuwjaar slums
Reservering Beth Elisha
Reservering Stichting veldwerk Oeganda
Reservering trouwerij Pr Mugalasi
Balanswaardering VW T3
Schulden
Crediteuren (nog te betalen)

Pagina 16

1093
209
750
500
750
0
175
3000

226
225
1459
0
602
1058
0
0

2838
188
0
0
0
0
0
0

1440

0

0

7917

3570

3026

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Verlies en winstrekening

2016
Lasten

Verantwoording projecten
Ontvangen giften
Uitgaven m.b.t. projecten
Uitgaven veldwerk / promotie
Verantwoording Stichting
Administratie / Algemene kosten

Lasten
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Baten

Lasten

2014
Baten

Lasten

Baten

Baten
22061

16453

23595

17304
2257

14551
844

20971
1951

1156

654

525

Rente baten en lasten
Totaal
Resultaat

2015

2
20716

22063
1347

2
16049
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16455
406

2
23447

23597
150

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. 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 in 2016 een donatie van 3500 euro ontvangen uit privé
middelen van het bestuur voor de aanschaf van een Volkswagen T3; aangeschaft in oktober
2016 en geboekt tegen een actuele waarde van 3000 euro. De afschrijvingen worden bepaald
op basis van de gangbare lineaire afschrijving in 5 jaar.
FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa worden bepaald door deelnemingen in andere ondernemingen of
stichtingen. Stichting Bulamu bezit geen financiële vast activa
VORDERINGEN, LIQUIDE MIDDELEN EN SCHULDEN

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn opgenomen tegen de nominale waarden.
Voor de aanschaf van de T3 staat nog een crediteur van 1440 euro (betaald door het bestuur)
open die in maart 2017, na de betaling van de schoolgelden, zal worden uitbetaald
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.
Jaarverslag_2016_Stichting_Bulamu_Pernis
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Toelichting op de Balans – Staat van bezittingen en schulden

LIQUIDE MIDDELEN

De stichting heeft per ultimo boekjaar de volgende liquide middelen tot haar beschikking
ING rekening courant NL 54 INGB 000 572 1854
ING Zakelijke spaarrekening
ING Zakelijke Bonus spaarrekening
Crediteuren (nog te betalen)
Totaal (Het totaal liquide middelen staat gelijk aan het beschikbaar vermogen)

2.954 €
1.754 €
209 €
- 1.440 €
3.477 €

STICHTINGSVERMOGEN

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

750 €

Gospel of Grace – pastorale en conferentie ondersteuning

384 €

Hands of Love – individuele ondersteuning en kerst (nieuwjaar) feest

500 €

Makerere West Valley Primary School en Secondary school schoolgelden

750 €

Algemene vrij besteedbare fondsen
Totaal stichtingsvermogen

Jaarverslag_2016_Stichting_Bulamu_Pernis
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Toelichting op de Verlies en Winstrekening
Verlies en winst toelichting
Inkomsten
Ontvangen giften
Ontvangen rente
Afrondingsverschillen

Bedrag in €
2016
2015

2014

Percentage t.o.v. totaal
2016
2015
2014

22061
2

16453
2
3

23595
2
2

Verantwoording projecten
Project Gospel of Grace
Project Beth Elisha
Project MWVPS
Project Individuals
Project Small Businesses
Project Fieldwork
sub Projectkosten totals

2016
-2659
-6029
-3130
-5389
-97
-2257
-19561

2015
-192
-4488
-3345
-6527
0
-844
-15396

2014
-1390
-3646
-3048
-9876
-3012
-1951
-22923

12%
27%
14%
24%
0%
10%
89%

1%
27%
20%
40%
0%
5%
94%

6%
15%
13%
42%
13%
8%
97%

Verantwoording Overhead
Administratie / Jaarverslag
Advertentie / website
Communicatie / nieuwbrief
Bankkosten
Onkostenvergoeding
sub Stichtingskosten Totals

2016
-114
-363
-237
-200
-242
-1156

2015
-334
-86
-62
-173
0
-655

2014
-276
-86
0
-163
0
-525

5%

4%

2%

1347

407

151

Stichtingsresultaat
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T OELICHTING

OP DE

V ERLIES

EN

W INSTREKENING – S TAAT

VAN BATEN EN LASTEN

2014 – 2015

De overhead kosten van Stichting Bulamu in boekjaar 2015 betroffen 5% van de donaties In
de toelichting op de verlies en winstrekening zitten geen verborgen posten.
In 2016 heeft een uitgave van 50€ plaatsgevonden als vergoeding van onkosten en kilometers
bij het ophalen van de donatie in Woudenberg. Er zijn geen lonen, bonussen of andere
vergoedingen verstrekt.

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 exemplaren 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 willen dit ook
zo laag mogelijk houden. Het verspreiden van geprint materiaal wordt minimaal uitgevoerd.

Speciale dank
Onze speciale dank gaat uit naar alle vrienden, kennissen, collega’s en de navolgende
bedrijven, kerken en instanties, die in de afgelopen jaren hebben geholpen.

Wereldwinkel Woudenberg – 1000 euro donatie
Protestantse Gemeente De Voorhof in Woudenberg – 3 kinderen Beth Elisha
Hervormde kerk Pernis - kerstvieringen
Vitals Nanny Care - geitenmelk
Turkish Airlines – extra bagage
E-business solutions – sponsoring Makerere
Oral Care Center – Rhoon – tandenborstels en tandpasta
ING Bank Hoogvliet – pennen actie
De Regenboog – Hellevoetsluis – diverse projecten BCV
Allesvoorjeschoenen.nl www.veter.shop – financiële aanvulling waar nodig
Hallona – verkoop gedoneerde PC’s
Ejoore – bouw varkenshok / ondersteuning kledinghandel
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Uw hulp maakte dit mogelijk
Adres:
PC Plaats:

Deijffelbroekseweg 55
3195GM
Pernis

Telefoon:
Email:

06-3805-9554
info@bulamu.org

Jaarverslag_2016_Stichting_Bulamu_Pernis

KvK:
RSIN:
Giften aan:
ING bank:
O.v.v.:

51111365
8230.97.031
Stichting Bulamu
NL54 INGB 000572 1854
Gift & Doel
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