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Lieve sponsors
Welkom terug in 2017. Vol trots presenteren wij u de belevenissen en resultaten van Stichting
Bulamu in 2017. Een bewogen jaar, het afgerond volledige 7e jaar als Stichting werkzaam voor
en in Oeganda.
Een zevende jaar is een bijzonder jaar, het jaar van de volheid. Vanaf oktober 2010 zijn we als
stichting, in diverse hoedanigheden, actief in en voor Oeganda. We hebben diverse personen
en groepen mogen helpen om het leven van een andere kant te benaderen, te hopen op een
betere toekomst en samen mogen bouwen aan verbetering.
Eén van de mooiste voorbeelden ligt in het leven van Pastor Moses Mugalasi. Vriend en
contactpersoon van de stichting en van de bestuursleden en altijd actief om het leven van
mensen te verbeteren en dit jaar speciaal zelf in het voetlicht. In 2017 mochten we als bestuur
aanwezig zijn bij zijn trouwerij. Een trouwerij waarin hij zelf altijd geloofd heeft en die dan
ook geleefd werd, zowel traditioneel als officieel, in the village en in een kerk in Kampala. Een
trouwerij als kers op de taart, als feestje om 7 jaar Stichtingswerk te vieren en als inleiding voor
een nieuwe periode. Een contactpersoon nu met een vrouw aan zijn zijde, op naar een nieuwe
en weer andere toekomst, binnenkort ook gevuld met nieuw leven. In 2018 verwachten Moses
en zijn vrouw, Irene, hun eerste kindje.
Nieuw leven ook voor Stichting Bulamu. We hebben als bestuur versterking gekregen, maar
daarover volgend jaar meer. 2017 Stond met name in het teken van stabiliteit, rust, versterking
van bestaande doelen en vasthouden waar we in geloven en dat is opnieuw gelukt. Een goed
jaar met mooie resultaten. U kunt het allemaal lezen in de beknopte verhalen in dit jaarverslag.
Prikkelt dit tot de behoefte aan meer details dan kunnen we dat goed begrijpen en willen we u
graag meer vertellen. Neem gerust contact met ons op.
Opnieuw en blijvend is onze dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan dit mooie werk.
Shalom
René Nieuwenkamp
Voorzitter Stichting Bulamu
www.bulamu.org
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Beleidsplan 2016 - 2020
In 2015 is de 5 jaren strategie 2016 tm 2020 bepaald







Makerere West Valley Primary School. Eind 2017 zijn opnieuw een aantal kinderen
klaar in het basisonderwijs (primary school). Eén daarvan heeft toestemming van de
sponsor om ook in het voortgezet onderwijs (secondary school) verder geholpen te
worden. Ultimo 2017 stromen 5 kinderen door naar Primary 6 en 3 kinderen naar P7,
waarmee nog 8 kinderen op Makerere West Valley Primary School geholpen worden
Lopende Secondary School ondersteuning: 1 Studente stroomt door naar Secondary 6
(het laatste jaar), 2 naar S5, 4 naar S4, 2 naar S2 en 1 nieuwe naar S1.
Individuele sponsorprojecten zijn ondergebracht onder de noemer “Veldwerk”. Deze
projecten zijn niet direct door Stichting Bulamu gestart. Stichting Bulamu heeft als
intermediair de toetsing van deze projecten uitgevoerd en volgt nu de uitvoering van de
activiteiten.
o One Love Troupe – een initiatief van John Ntabaazi, die vanaf het derde jaar
van Stichting Bulamu gesteund is in zijn studie
o Hands of Love sponsorprojecten van individuele personen voor studie of voor
het ondersteunen van een levensdoel
Project Beth Elisha kent inmiddels 3 Secondary School studenten en 6 Primary School
leerlingen
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Veldwerk 2017
In April / Mei 2017 vindt een bijzondere reis plaats. Het voltallige bestuur bezoekt Oeganda
met als kers op de taart een traditionele bruiloft. De contact persoon van de stichting, Moses
Mugalas, trouwt zijn bruid Irene en we hebben het genot om hierbij te zijn. Als ondersteuning
in hun prille bestaan samen, worden de donaties voor hun ondersteuning omgezet in een
Afrikaanse bruidsschat. Er wordt onder andere een koe geschonken – en dat is niet iets waar
we in Nederland als eerste aan denken bij een trouwerij.

Vrijwilligerswerk kent veel mooie momenten - ook als er zaken geregeld moeten worden. We
merken opnieuw hoe hectisch en interessant het leven kan zijn als je in twee weken tijd alle
projecten van een stichting wilt bezoeken en tegelijk het netwerk wilt versterken.
Ook in Oeganda is het gewoonte om toekomst, ervaringen en afspraken te maken in een
openbare locatie - en zoals een Afrikaans Nieuwenkamp spreekwoord zegt : "met een lege
maag kun je geen goed gesprek voeren". Uiteindelijk heeft dit ook geleid tot stratenkennis in
Kampala, waar we al bijna beter de weg weten dan in Rotterdam.
In de Lugogo Mall combineren we dan ook regelmatig een afspraak met het kopen van wat
boodschappen en het tanken van Oegandese Shillings in de ATM's van diverse banken onder
het genot van een goede bak biologische Good African Coffee. Hier wordt het idee van een
toekomst met een agrarisch tintje weer opgestookt. We weten zeker dat er iets met koffie gaat
gebeuren en laten het ook direct weer los.
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We ontmoeten voor het eerst Pastor Philip. De voorganger van CPM, die als kennis van Pastor
Moses Mukisa en Moses Mugalasi een nieuw contactpersoon is voor onze missies en
conferenties.
Tijdens deze reis doen we ook opnieuw de sloppenwijken aan, waarde One Love Troupe van
John Ntabaazi ons de danskunsten laat zien. Mooi om getuige te zijn van de veranderingen in
deze jonge levens. Kinderen uit de sloppenwijken die middels dans en muziek een bezigheid
hebben en skills aanleren om later in hun leven in te kunnen zetten.
We reizen heel wat af
in twee weken tijd, alle
projecten worden
bezocht, inclusief het
winkeltje van Rembo
Francis in Fort Portal.
Het overgrote deel van
de uit Nederland
gesponsorde kippen is
gestolen en de rest
heeft hij wijselijk
verkocht om daar een
startup van een klein
winkeltje te maken. Bij
een school in de
villages achter Fort
Portal is hij nu
dagelijks te zien als
verkoper van kauwgom
en kleine etenswaren.
Op 24 April ontmoeten we het echtpaar Morris, dat vlak bij Kasese al 20 jaar een ziekenhuis
leidt. We leggen contacten voor Clara en voor onze toekomstige bezoeken. Er zijn al plannen
om een sponsorreis te houden in 2019 - of we dan de evenaar en Kasese aandoen weten we niet,
maar een adres voor overnachting is geregeld.
Als we weer thuis zijn gaat het veldwerk verder. Een facebook actie voor het ophalen van
kinderkleding krijgt lokale aandacht van Open Rotterdam TV, zodat we een week later op TV
en internet te zien zijn en de logeerkamer stampvol staat met kinderkleding. Dit resulteert
automatisch in het plannen van een nieuwe reis. 2018 – here we come.
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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 zaken. Dit geld wordt gebruikt voor bank-, communicatie en
administratiekosten. Het restant wordt toegevoegd aan het vrij vermogen of aangewend als
kruispost voor onze projecten. In 2017 is opnieuw een deel van dit geld gebruikt voor de
scholing van project Beth Elisha en voor uitgevoerd veldwerk. In totaal is slechts 4% van de
totaal gedoneerde gelden aangewend voor algemene kosten.

Gospel of Grace
In April 2017 is pastor Moses Mugalasi getrouwd. Het was een eer en een genot om hierbij
aanwezig te zijn. Naast gesprekken en bezoeken van en met pastor Moses Mugalasi, hebben
ook ontmoetingen plaatsgevonden met pastor Ronald Rugasira en pastor Philip Egesa van
Christ Prosperity Ministries. Deze ontmoetingen zijn met name lange termijn gericht en
vormen een basis voor een toekomstige samenwerking

Samen met Pastor Rugasira bezoeken we op 19 April zijn kerk. Uit eerdere gitten is een stuk
grond gehuurd en een tent gekocht. Mooi weer om mee te maken.
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Hands of Love
Onze evangelisatieprojecten (Gospel of Grace) voeren we uit in samenwerking met de
organisatie Feed My Lambs Uganda, van pastor Moses Mugalasi. Daarnaast voeren we onze
sponsorprojecten uit onder de noemer Hands of Love.

Beth Elisah
Het zesde jaar Beth Elisha – (betekenis: Het huis dat door God wordt ondersteund)
Stichting Bulamu heeft in 2015 project Beth Elisha als lange termijn doelstelling met de
hoogste prioriteit gedefinieerd. Stichting Bulamu zal zich blijvend inzetten voor de kinderen
totdat het voortgezet onderwijs voor alle 9 kinderen is voltooid.
Tendo en Mercy hebben het eerste jaar Secondary School erop zitten en dat ging niet
gemakkelijk. Voortgezet onderwijs, ver van huis, op kostschool met een leerachterstand heeft
geleid tot tegenvallende resultaten en stress. Eind 2017 hebben we in samenspraak met Auntie
Beatrice besloten om deze kinderen naar een zogenaamde day-school (dagschool in plaats van
kostschool) te halen. Becky gaat in 2018 nog wel door op de kostschool St Elisabeth, haar
resultaten zijn beter en zij heeft er al 2 jaar op zitten.
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Makerere West Valley Primary School
Project MWVPS is in beginsel gestart om de school te redden. Toen we de eerste keer in
contact kwamen met deze school, waren de leraren naar huis gestuurd omdat er geen geld was
om de salarissen te betalen. MWVPS, een school in de sloppenwijken van Kasubi, heeft een
hoop kinderen met ouders die de kosten voor scholing niet kunnen opbrengen. Het sponsoren
van de schoolkosten voor een aantal kinderen heeft ertoe bijgedragen dat de scholing van alle
kinderen in deze school voortgang kan vinden. Ook dit jaar bezoeken we de school, waar we
steeds minder kinderen steunen en de school dus zelf weer verantwoording gaat dragen. We
zien dat er een begin is gemaakt voor een verbetering van de gebouwen en we zien dat diverse
andere hulporganisaties op deze school bezig zijn, wat ons besluit om dit project niet uit te
breiden ondersteunt.
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Individuele sponsoring
Onder individuele sponsoring vallen alle donaties voor 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 7 jaar bestaan hebben we gemerkt dat
focus, goed voortzetten en afmaken van enkele beheersbare projecten beter is dan het in
portefeuille dragen van veel projecten met het risico om controle en beheersbaarheid te
verliezen. We hebben ook geleerd om projecten die geen vrucht dragen zonder rancune stop te
zetten als bijsturing niet leidt tot
verbetering. In 2017 zijn de volgende
individuele sponsorprojecten nog actief:
Jane Nkwagala Gift – een meisje met
Diabetis. Na in eerdere jaren de
ondersteuning stop te zetten, in verband
met onvoldoende verantwoording,
pakken we in 2017 de ondersteuning
weer op. We vinden een oplossing door
haar naar Kyboga te brengen, waar haar
familie woont en een winkeltje runt. Na
een interessante trip dwars door
Oeganda heen, inclusief glibber partijen
tijdens een heftige regenbui, spanning na
het door een greppel passeren van een
gestrande wagen met telegraafpalen en
een bezoek aan de graven van de ouders
van Jane, zetten we haar af bij haar tante.
De weken hierna helpen we haar aan een
baantje bij een Saloon. Jane probeert
hier het vak te leren maar al snel blijkt
dat het hanteren van een schaar lastig is
met haar vingers die gepijnigd zijn door
de naalden. Jane heeft diabetes. Een
aantal maanden later blijkt tevens dat ze
zwanger is. Stichting Bulamu verzorgt,
via pastor Ronald Rugasira, de medicatie
en de ziekenhuiskosten, inclusief een
deel voeding. De zwangerschap verloopt
moeizaam door deze ziekte en we
proberen haar leven enigszins draaglijk
te maken.
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Shamim is terug op Bulamu Childrens Village, waar de Sickle Cell disease onder controle
wordt gehouden met vitaminen en medicijnen. We nemen haar in 2017, samen met Jane en
Rembo, mee naar de bruiloft van Moses, een mooi evenement voor deze “meiden”.
John Ntabaazi vordert hard met zijn studie en zet zich steeds meer in voor zijn straatkinderen
muziek project in de sloppenwijken van Mukono. We bezoeken John en maken kennis met zijn
nieuwe project en horen zijn initiatieven om One Love Troupe te registreren als NGO en
middels giften zorg te dragen voor de kinderen

De beginnende kippen handel van Rembo Francis in Fort Portal kent weinig genade. In de tijd
dat Jane in het ziekenhuis lag hebben we Rembo diverse keren gevraagd om haar te helpen en
tijdens de afwezigheid is een deel van de kippen gestolen. Na zijn terugkomst gebeurt dit
opnieuw en uiteindelijk heeft hij besloten om de opbouw van zijn leven anders aan te pakken.
Zijn landlord biedt hem een winkeltje aan bij een school en in 2017 pakt hij langzaam maar
zeker het leven van een kruidenier op.
Eind 2017 maken we nieuwe plannen. Nieuwe plannen om in 2018 terug te gaan en een solide
lange termijn visie te creëren. We zijn benieuwd waar dit toe leidt en weten één ding zeker –
na 7 jaar Oeganda is de passie slechts toegenomen. Zoals we in Oeganda vaak zeggen: The
Movie Just Started”
Bedankt voor uw steun
Rene Nieuwenkamp
Jolanda Nieuwenkamp
Bryan Nieuwenkamp

-

Voorzitter
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
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Financieel
Jaarverslag
01-01-2017
t/m
31-12-2017
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Samenstellingsverklaring
Pernis, 14 April 2017

Uitvoering
Het bestuur van Stichting Bulamu heeft de jaarrekening over 2017 van Stichting Bulamu te
Pernis samengesteld, in navolging op en in overeenstemming met de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van verslaggeving
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de aangeleverde gegevens
en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur

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

Bestuur
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)

Activiteiten
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 helpt Stichting
Bulamu om kansarmen een goede start voor een hoopvolle toekomst te geven. Stichting
Bulamu werkt met kleinschalige projecten in Oeganda en volgt daarbij de millennium
doelstellingen van de Verenigde Naties als richtlijn.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door donaties en andere giften, verkrijgingen en
baten.

Jaarverslag_2017_Stichting_Bulamu_Pernis
Pagina 12

Jaarresultaten
Balans
Jaarrekening
Balans
Activa

Vaste activa
Materiele vaste activa
Financiele vaste activa
Liquide Middelen
Kas (omgerekend 3300 UgX > 1 €
ING Bank (€)
Spaarrekeningen (€)
Mollie (€)

Vorderingen
Debiteuren (nog te ontvangen)
Totaal

Bedrag in € Bedrag in €
31-12-2017 31-12-2016

2000
0

0
4722
103
125

3000
0

0
2954
1963
0

0

0

6950

7917

Passiva

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
Balanswaarde VW T3
Schulden
Crediteuren (nog te betalen)
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Bedrag in € Bedrag in €
31-12-2017 31-12-2016

480

1093

200
1250
0
950
2070
0
2000

209
750
500
750
0
175
3000

0

1440

6950

7917

Staat van Baten en Lasten

Staat van baten en lasten over 2016 en 2017
Balans
Verlies en winstrekening
2017
2016
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Verantwoording projecten
Ontvangen giften
Uitgaven m.b.t. projecten
Uitgaven veldwerk / promotie
Verantwoording Stichting
Administratie / Algemene kosten

Lasten

Baten
24484
18507
4946

17304
2257

928

1156

Rente baten en lasten
Totaal
Resultaat

22061

0
24381

24484
103
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2
20716

22063
1347

Algemene Waarderingsgrondslagen
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 stichtingsactiviteiten
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.
Alle inkomsten worden verantwoord op kasbasis. Baten en lasten worden toegerekend
op het jaar waarop ze betrekking hebben.

Materiele vaste activa
De materiële vaste activa hebben betrekkingen op vaste activa met een
aanschafwaarde hoger dan 450 euro. De afschrijving op de Volkswagen T3 is bepaald
op 1000 euro, met een restwaarde van 2000 euro. In 2017 heeft de volkswagen vrijwel
het hele jaar bij een garagebedrijf gestaan, zonder daarvoor nog een rekening
ontvangen te hebben. Lasten zullen berekend worden in het boekjaar waarin de
rekening ontvangen wordt. De afschrijvingen worden bepaald op basis van de
gangbare lineaire afschrijving in 3 jaar.

Financiële vaste activa
Financiële vaste activa worden bepaald door deelnem ingen 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.
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Grondslagen voor het bepalen van het exploitatieresultaat
Baten
De baten bestaan volledig uit giften van particuliere en bedrijven.

Financiële baten en lasten en soortgelijke opbrengsten en kosten
Deze categorien worden toegerekend aan de periode waarop deze posten betrekking
hebben, resprectievelijk voor het eerst bekend zijn geworden

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

4.721 €

ING Zakelijke Kwartaal spaarrekening

90 €

ING Zakelijke spaarrekening

4€

ING Zakelijke Bonus spaarrekening

9€

Mollie donatierekening

125 €

Crediteuren (nog te betalen)

0€

Totaal (Het totaal liquide middelen staat gelijk aan het beschikbaar vermogen)

4.950 €

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

950 €

Gospel of Grace – pastorale en conferentie ondersteuning

200 €

Hands of Love – individuele ondersteuning & kerstviering

0€

Makerere West Valley Primary School & Secondary school support

1.250 €

One Love Troupe (NIEUW) – sloppenwijk project muziek en dans

1.000 €

Missie / Veldwerk – locale ondersteuning, coaching en ontwikkeling

1.070 €

Vrij besteedbaar en administratie vermogen

480 €

Totaal stichtingsvermogen
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4.950 €

Toelichting op de Verlies en Winstrekening
Verlies en winst toelichting
2017
Inkomsten
Ontvangen giften
Ontvangen rente
Afrondingsverschillen
Verantwoording projecten
Project Gospel of Grace
Project Beth Elisha
Project MWVPS
Project Individuals
Project Small Businesses
Project Fieldwork
sub Projectkosten totals
Verantwoording Overhead
Administratie / Jaarverslag
Advertentie / website
Communicatie / nieuwbrief
Bankkosten
Overige algemene kosten
sub Stichtingskosten Totals
Stichtingsresultaat

%age t.o.v. totaal
2016 #
2017
2016

24484
0
0

22061
2
0

2017
-1763
-6128
-3063
-7553
0
-4946
-23453

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

2017
-188
-241
-50
-299
-150
-928

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

103

1347
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8%
28%
14%
34%
0%
22%

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

4%

5%

Toelichting op de verlies en winstrekening
De overhead kosten van Stichting Bulamu in boekjaar 2017 betroffen 4% van de
donaties. In de toelichting op de verlies en winstrekening zitten geen verborgen
posten.
Er zijn in 2017 geen lonen, bonussen of andere vergoedingen aan bestuursleden
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). Op de website www.bulamu.org staat alle door de
overheid verplichte ANBI en Stichting informatie, beperkt aangevuld met verhalen en
feitjes. Op facebook www.facebook.com/bulamu.org is Stichting Bulamu iets
actiever, aangezien dit medium ook lokaal – in Oeganda - kan worden bijgewerkt
Stichting Bulamu heeft dit jaarverslag, evenals de voorgaande jaarverslagen, geplaatst
op de website; we verzoeken de 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, als
gevolg zal in 2018 ook geen geprinte versie van dit jaarverslag meer verspreid worden.

Speciale dank
Onze speciale dank gaat in 2017 uit naar alle sponsors in het huwelijk van Moses en
Irene en aan Open Rotterdam, de Rotterdamse TV zender die een filmpje heeft
gemaakt van de kleding actie die we via facebook hebben uitgevoerd. Dit heeft er toe
geleid dat we voor de komende reizen volop kunnen putten uit, door facebook
gebruikers gesponsorde, kinderkleding. Verder gaat onze dank uit naar alle vrienden,
kennissen, collega’s en de navolgende bedrijven, kerken en instanties, die in de
afgelopen jaren hebben geholpen.
Wereldwinkel Woudenberg - Protestantse Gemeente De Voorhof in Woudenberg –
Hervormde kerk Pernis - Vitals Nanny Care - Turkish Airlines – E-business solutions
(Madoo) –Oral Care Center Rhoon –ING Bank Hoogvliet –De Regenboog
Hellevoetsluis – www.veter.shop – Gopherit - Allesvoorjeschoenen.nl – Hallona en
Eejoore
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Uw hulp maakte dit mogelijk
Stichting Bulamu
Deijffelbroekseweg 55
3195 GM Pernis (Rt)
KvK – 51111365
RSIN – 8230.97.031
Stichting Bulamu ING
NL54 INGB 000 572 1854
Paypal info@bulamu.org
www.bulamu.org
info@bulamu.org

