Jaarverslag

2021

Dit jaarverslag 2021 is beschikbaar op: www.homesweethomeuganda.nl
Dit jaarverslag 2021 is op 3 september 2022 goedgekeurd door het volledige bestuur van Home Sweet Home:
Kees Botter
Rosalie Buizer
Lianne de Goede
Anna van der Kooij
Judo Tempelaars: via de e-mail
Het financiële jaarverslag is eerder goedgekeurd, op 12 april 2022.

Statutaire naam: Home Sweet Home Uganda
Rechtsvorm: stichting
Kamer van Koophandel: 17226690
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Voorwoord
We leven in buitengewone tijden! We bevinden ons in tijden waarin Covid-19 zich blijft verspreiden en
het bijna elke individu en elke organisatie over de hele wereld direct of indirect treft. Ook nietgouvernementele organisaties worden zwaar getroffen. Nu en in de toekomst.
Ondanks deze jaren van onzekerheid, zijn we vastbesloten en beloven we dat we onze gemeenschap
zullen steunen. De gemeenschap is zwaar getroffen en de roep om hulp is toegenomen.
We hebben tijdens de verschillende lockdowns even stil moeten staan. Hier hebben we veel van
geleerd. We begrijpen nu nog beter de behoeften in onze gemeenschap en we zijn hard bezig en nog
meer gefocust op het maken en herbouwen van onze projecten. We hopen onze cliënten nog beter te
kunnen helpen.
In dit jaarplan kunt u lezen welke weg we in zijn geslagen en leest u de weg vooruit. Laten we samen
sterk staan zodat we vele levens ten goede kunnen veranderen.
Zenon en Suzan Otim
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Onderwijs en pleeggezin
Hieronder staan een aantal hoogtepunten van 2021 in ons pleeggezin.
Ook dit jaar zorgde de Coronapandemie er nog voor dat de kinderen langdurig thuis kwamen te zitten.
Oeganda kende ‘s werelds langste schoolsluiting. We hebben hard gezocht naar oplossingen om grote
achterstanden te voorkomen. Zo hebben we docenten in dienst genomen om de kinderen thuis te
onderwijzen. Ook hebben we via internet passend studiemateriaal besteld. Zodoende hebben we de
kinderen van gedegen thuisonderwijs kunnen voorzien.
We zijn heel blij dat twee van onze meiden dit jaar zijn afgestudeerd. Zowel Gift als Kawa hebben hun
diploma in ontvangst mogen nemen tijdens de feestelijke diplomering op 5 november 2021 bij Vision
for Africa Vocational Institute Mukono. Gift is afgestudeerd in de richting cosmetica en massage.
Kawa’s afstudeerrichting was mode en kleding ontwerpen. Wat zijn we trots! Het is een belangrijke
stap voorwaarts richting een zelfstandig leven, een droom die we -wanneer mogelijk- voor alle
kinderen van Home Sweet Home hebben. Beide meiden zijn hard op zoek naar werk.
Michael is al sinds jongs af aan dol op koken. Hij slaagde erin een baan te krijgen in de keuken bij de
hier bekende 'Nile it'-camping. Hoewel het niet zo goed betaalt, zijn we trots dat hij aan het werk is en
maandelijks wat geld spaart om zijn toekomstige ambities te verwezenlijken. Hij droomt van een eigen
bedrijf, het liefst opent hij zijn eigen restaurant in Jinja in de toekomst.
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Vincent’s Fysiotherapie
Hieronder staan de belangrijkste ontwikkelingen van de fysiotherapiepraktijk. Waar ouders staat, kan
ouders/verzorgers worden gelezen aangezien sommige kinderen bij andere familieleden of verzorgers
wonen.
De wereldwijde Coronapandemie ging gepaard met een aantal grote uitdagingen. Moeilijkheden die er
al waren, werden verergerd door de strikte maatregelen. De vervoersbeperkingen zorgde ervoor dat
de fysiotherapeut niet naar de praktijk kon komen en dit was uiteraard ook voor ouders een
probleem. Ten gevolge hiervan is de praktijk drie maanden gesloten geweest (april, mei en juni). Begin
juli gingen we weer open en keerden we geleidelijk terug naar een bijna normale werkwijze, met
inachtneming van de gezondheidsrichtlijnen. Zo is de behandelkamer zeer regelmatig en grondig
gereinigd.
Na de lange lockdown was de motivatie om de opgelopen achterstanden in te lopen was groot. Hulp
was ook hard nodig. Een aantal van de kinderen dat deelneemt aan ons programma leidt aan
neurologische ontwikkelingsstoornissen, velen van hen zijn ondervoed. Wat waren we blij dat we ze
weer konden helpen. Er waren echter ook ouders die aarzelden om de therapiesessies te hervatten
vanwege het nog dreigende infectiegevaar. Heel verdrietig was dat er drie kinderen van de
fysiotherapie zijn overleden in deze periode.
In juni 2021 was er een tweede lockdown, die drie maanden
duurde. Dit betekende een flinke klap voor onze
werkzaamheden. Ondanks de tegenslagen was er in 2021 een
toename van het aantal kinderen van onze faciliteiten gebruik
maakten. De kinderen en ouders kwamen zowel uit de nabije
gemeenschap als uit de wijdere omgeving. De meeste
aanmeldingen komen via verwijzingen vanuit de
gemeenschap, ‘mond tot mond reclame’. We konden in totaal
17 nieuwe kinderen helpen, waarvan er vier nog steeds op
regelmatige basis komen.
Een ander positief punt is dat de therapietrouwheid verbeterde. Dit uitte zich in: minder afwezige
dagen, verbetering in het thuis uitvoeren van de oefeningen en een verbetering van de vaardigheden
van ouders om zelf de voortgang van hun kinderen te observeren en rapporteren. Als gevolg hiervan
zijn de motorische prestaties van de kinderen die therapie volgen verbeterd.
Ook het verstrekken van voedingsondersteuning aan de kinderen die onze fysiotherapiekliniek
bezoeken hebben de resultaten van onze interventies verbeterd, met name bij de kinderen die al
tekenen van ondervoeding vertoonden.
We zijn dit jaar gestart met het ondersteunen in vervoersfaciliteiten. Door families te ontlasten van de
transportkosten naar onze kliniek, zijn er meer therapiedagen gevolgd. Ook heeft het ouders ertoe in
staat gesteld om kinderen op tijd te brengen, waardoor er meer tijd was voor te therapie. Dit droeg bij
aan de positieve therapieresultaten.
Hoewel we sommige ouders hebben kunnen ondersteunen met vervoer, is het voor sommige ouders
uit de gemeenschap nog steeds een uitdaging om onze praktijk te bezoeken. Dit wordt nog bemoeilijkt
door de slechte staat van wegen, vooral tijdens het regenseizoen. We zijn van plan het programma
voor transportfacilitering verder uit te rollen naar meer ouders om ook aankomend jaar de
aanwezigheid weer verder te verhogen.
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Zorgboerderij
Wat waren we blij toen we de kinderen uit de gemeenschap weer konden ontvangen na de lockdown.
Het heeft een lange tijd geduurd: pas in september 2021 mochten de kinderen weer naar onze
dagbesteding komen om samen voor de dieren te zorgen en te genieten van elkaars gezelschap. We
hebben de laatste maanden van het jaar veel gezellige activiteiten ondernomen met als afsluiting een
spetterend eindejaarsfeest in december.
Ook dit jaar hebben we de jongeren en hun families kunnen ondersteunen om meer zelfredzaam te
worden. Dit doen we door advies, trainingen en financiële hulp te bieden. De vaardigheden die ze
leren, kunnen thuis worden ingezet. We zijn heel trots dat er twee jongeren zijn die nu op hun eigen
projecten werken. Zij komen nog twee ochtenden naar de boerderij voor het sociale contact.
Sinds de opstart van de zorgboerderij is het altijd een droom geweest om meer zelfvoorzienend te
worden. Naast de belangrijke sociale functie zou het mooi zijn als er een goede opbrengst is aan
groente en fruit. Helaas was de productiviteit de afgelopen jaren vrij laag en lag de hoofdfocus op de
dagbesteding met de kinderen. We zijn heel blij om te kunnen vermelden dat we in 2021 kennis
hebben gemaakt met de landbouwtheorie van Farming God’s Way. Hierdoor zijn onze tuinen flink
gestegen in productiviteit. We hebben een fulltime medewerker ingehuurd om de inzichten van
Farming God’s Way uit te voeren. Hierdoor konden we de dagbesteding met de kinderen goed blijven
draaien. De boerderij begint steeds mooier vorm te krijgen.
Farming Gods way combineert agrarische principes uit Gods woord met praktische praktijken die het
land genezen en de gewasproductiviteit verbeteren. Het is een duurzame landbouwmethode die
voordelen biedt, zoals minimale bodemerosie, behoud en herstel van organische stof in de bodem,
vruchtbaarheid en verhoogde gewasopbrengst. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde richtlijnen voor
bemesting, planten van zaden en gewasresten worden nooit verbrand.
Tot slot babynieuws: er werden dit jaar vier kalfjes en dertien varkentjes geboren. En vele kuikentjes,
konijntjes en eendjes.
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Mama & me
Twee jaar geleden is het Mama & me project uit nood geboren toen steeds meer gezinnen bij Home
Sweet Home aanklopten voor hulp voor hun ernstig ondervoede kinderen. Zonder twijfel hebben we
deze kinderen, die vaak op het randje van leven en dood balanceerden, geholpen. We namen alle
medische kosten op ons en zo nodig konden families langere tijd bij ons verblijven.
In 2021 is dit een volledig project geworden dat de naam ‘Mama & me’ is gaan dragen. Voor het
project is een eigen huis ingericht en er zijn vaste medewerkers die zich over de families ontfermen.
Het is prachtig om de kinderen te zien aansterken en voor het eerst te zien lachen. We hebben tot nu
toe 26 gezinnen kunnen helpen en we hopen de aankomende jaren nog veel meer te kunnen doen.
Onze opvang is voor alleenstaande moeders en vrouwen met kwetsbare en ondervoede kinderen.
Deze (jonge) vrouwen zijn (met hun kinderen) op straat terechtgekomen of verkeren in uitzichtloze
situaties. Ze hebben vaak psychische problemen en soms een verslaving. Bij ons vinden ze een veilige
en stabiele basis om aan hun toekomst te werken. De kinderen krijgen medische aandacht en hebben
een veilige situatie waar ze weer gezond kunnen worden.
We kijken met elkaar wat elke moeder (gezin) nodig heeft. We brengen de problemen samen in kaart
en de moeder leert doelen te maken waar ze aan wil gaan werken. De moeder leert bij ons
vaardigheden waardoor ze op elk levensgebied zelfredzamer is. Het doel is dat de moeders zo
zelfstandig mogelijk kunnen worden. We werken eraan dat de kinderen bij hun moeder (en soms
beide ouders) kunnen blijven wonen.
Om ervoor te zorgen dat gezinnen niet in dezelfde spiraal van armoede en ondervoeding belanden
nadat ze bij ons weggaan, zetten we in op zelfredzaamheid van de vaak alleenstaande moeders. Elke
ochtend zijn er vaardigheidstrainingen. In de middag bieden we agrarische lessen. De moeders leren
vaardigheden waarmee zij zelf een bedrijfje kunnen opzetten. We leren ze onder andere
landbouwvaardigheden, zodat ze in staat zijn om eigen voedsel te verbouwen. Zodoende kunnen ze
hun gezin onderhouden en hopelijk ook wat verdienen door de opbrengst te verkopen.
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Vrijwilligers
In de loop van het jaar kregen we gezelschap van twee vrijwilligers uit Nederland.
In augustus kwam Christina Van den Berge bij ons, zij brengt expertise in het werken met mensen met
een beperking. Haar plan is om drie jaar lang bij Home Sweet Home te blijven als coördinator van de
zorgboerderij. Gedurende deze periode zal zij onder andere het communicatiesysteem PODD
implementeren. Hiermee leren we jongeren met een verstandelijke beperking met de buitenwereld
communiceren.
In september kregen we gezelschap van Matthea Struijik, een basisschooldocent. Zij zal zich voor een
periode van een jaar vrijwillig inzetten als thuisschoolleerkracht.
We zijn blij en dankbaar met de hulp van deze vrijwilligers!
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Bestuur in Nederland
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting Home Sweet Home. Het bestuur heeft een
adviserende rol wat betreft kwesties rondom beleid en werkwijze in Oeganda. De
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle projecten van Home Sweet Home ligt bij het
management in Oeganda.
Het bestuur vergadert meerdere keren per jaar over fondsenwerving, de financiën, actuele en
inhoudelijke zaken binnen de projecten en ontwikkelingen. We waren blij dat we dit jaar ook weer
fysiek hebben kunnen vergaderen na de vele online overleggen tijdens de lockdown.
In 2021 bestond het bestuur uit 5 personen. Alle leden voeren de functie vrijwillig uit.
Rosalie Buizer als secretaris
Lianne de Goede als fondsenwerver
Anna van der Kooij als voorzitter
Tobias Tanis als penningmeester
Judo Tempelaars als algemeen bestuurslid
Vanaf februari 2022 hebben we Kees Botter in het bestuur verwelkomt. Hij neemt de positie van
Tobias over als penningmeester en heeft de jaarrekening van 2021 opgesteld.
Rini Schamp ondersteunt in het versturen van de nieuwsbrief.
Het bestuur is in 2021 lid geweest van verschillende organisaties:
•
•
•

Partin: ondersteuning van kleine goede doelen op allerlei vlakken
Flaire: bouw en onderhoud van de website
Platform Oeganda: uitwisseling tussen non profit organisaties in Oeganda

Er is in 2021 een iDeal webformulier gebouwd om eenmalige donaties via de website te
vergemakkelijken. Fondsenwerving blijft een belangrijke pijler in de werkzaamheden van het bestuur.
Home Sweet Home is groeiende in de projecten terwijl de inflatie stijgt. Het afgelopen jaar hebben we
met name gebruik gemaakt van onze bestaande kanalen via social media en de nieuwsbrief
Voor een vooruitblik en onze ambities verwijzen we naar het beleidsplan 2022 – 2026 dat recentelijk
op de website is gepubliceerd:
Beleidsplan Home Sweet Home 2022 - 2026
Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen hebben of stukken willen opvragen, neem dan
contact op via info@homesweethomeuganda.nl

Op deze foto staan de huidige actieve bestuursleden,
v.l.n.r.: Kees, Rosalie, Lianne en Anna
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Financiële verantwoording
De jaarrekening is hier te vinden op de website van Home Sweet Home.
Toelichting
De projecten zijn:
Vincent’s Fysiotherapie project
Pleeggezin en onderwijs project(15 kinderen)
Ondervoedingsproject (Mama & Me)
De exploitatie van de Zorgboerderij wordt apart vermeld in de balans en de resultatenrekening.
In 2021 hebben we 2 auto’s aan kunnen schaffen, deze worden apart vermeld in de
resultatenrekening als extra kosten.
Vanaf 2021 ook de financiële registratie van de compound (terrein en gebouwen) toegevoegd.
Registratie tegen aanschafwaarde, gekapitaliseerde bouwkosten, tussen 2010 -2015;
er wordt geen afschrijving/herwaardering gepleegd.
In de bestemmingsreserve (zie onder passiva balans) is ook een bedrag opgenomen voor
opbouw pensioenvoorziening Suzan/Zenon.
De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 april 2022.
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Heel erg bedankt voor alle steun!
Suzan Otim en Zenon Otim
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