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JAARVERSLAG 2017
1. INLEIDING
In de tweede helft van 2016 heeft het bestuur een onderzoek laten doen door een Ugandees
Advies Bureau (Tusaidiane) naar de levensvatbaarheid van de NGO in Jinja en hoe er weer
snel nieuwe activiteiten opgezet konden worden. Dat bureau is voortvarend te werk gegaan
en heeft binnen 3 maanden een gedegen rapport op tafel gelegd met als belangrijkste
conclusie: er is een duidelijke reden voor het bestaan van de NGO: de gemeenschappen in
de wijk hebben behoefte aan empowering,en educatie. Jongeren van de straat moeten een
kans krijgen gerespecteerde leden van de samenleving te worden én er is grote bereidheid
met de NGO samen te werken. Het rapport bevat 14 concrete aanbevelingen.
Uitvoering stimuleren van die aanbevelingen, en dan met name de niet zo zeer op de
organisatie gerichte, zou voor het bestuur de belangrijkste uitdaging worden voor 2017.
Eind 2016 had het bestuur een ‘Memo’ opgesteld hoe de aanbevelingen van het rapport ter
hand genomen konden worden en daarin werd concreet voorgesteld dat proces in personele
zin te ondersteunen. Dat voorstel werd positief ontvangen bij de Ugandese partner.
2. NIEUWE MANAGER
Een van de aanbevelingen van het rapport was de benoeming van een ‘Acting Manager’ en
het voorstel de voorzitter van het bestuur van de NGO in die functie te benoemen. Hoewel
het bestuur liever een scheiding zag tussen beleidsverantwoordelijkheid en uitvoering, heeft
ze het besluit van het bestuur van de NGO gerespecteerd en Thomas Mawanda welkom
geheten als de meest directe partner.
Nog voor zijn officiële aanstelling had het bestuur hem (en een ander bestuurslid) al de kans
geboden deel te nemen aan een training ‘Change the Game’ (aangeboden door Wilde
Ganzen en Kerk in Actie) om minder afhankelijk te worden van buitenlandse donoren en
meer zelfvoorzienend.

Thomas op de training in Jinja Nile Hotel

Thomas gaf aan dat hij niet direct fulltime beschikbaar zou zijn, in zijn nieuwe rol zou
moeten groeien en enige tijd nodig zou hebben om de organisatie weer op gang te krijgen.
Tot grote teleurstelling van het bestuur, die liever zag dat er weer direct (nieuwe)
activiteiten zouden opstarten, zodat de NGO weer voor de lokale bevolking herkenbaar zou
zijn.
3. DIENSTREIS
In januari 2017 werd het besluit genomen dat Paul van der Geest, adviseur van het bestuur,
als ‘adviseur’ zou worden toegevoegd aan het bestuur in Uganda. In overleg met het bestuur
daar werd een taakomschrijving vastgesteld en zijn belangrijkste opdracht was: opstarten
van activiteiten en opbouw van de organisatie.
Paul verbleef in Uganda (Jinja) van 15 februari tot 4 april 2017. Hij had veel gesprekken met
Thomas en andere stafmedewerksters, met het bestuur en diverse groepen in de wijk
(jongeren en gezondheidswerkers). Hij bemoeide zich intensief met het rehabilitatieprogramma van jongens van de straat en stak met name energie in het herstel van het lokale
netwerk en het actualiseren van het programma.
Hij onderzocht de mogelijkheden om een deel van het centrum te herbouwen en een
noodkantoor op te richten. Hij stimuleerde dat er duidelijke plannen moesten komen en dat
intensievere communicatie met Nederland noodzakelijk was. Zijn bevindingen legde hij neer
in een rapport, voorzien van concrete adviezen.

Paul op werkbezoek in de wijk

4. TERUGHOUDENDHEID
De reis van Paul leidde niet tot de herstart van de activiteiten en ook niet direct tot
verbetering van de communicatie. Dat bracht grote terughoudendheid bij het bestuur
teweeg. Er ontbraken concrete projectplannen en budget en de onduidelijkheid, die
Tusaidiane had vastgesteld (zowel in organisatie als doelgerichtheid) bleef gedurende de
eerste maanden voortduren.
De onduidelijkheid over de plannen van de Regering over de aanleg van de spoorlijn door de
dorpen waar de NGO actief is, speelde daarbij een doorslaggevende rol. De mogelijke aanleg
van een station op de plek van het centrum, maar ook op de huizen van enkele
bestuursleden en vrijwilligers, leidde tot behoorlijke apathie. Het bestuur was niet in staat
dat te doorbreken en dat leidde ertoe dat ze telkens weer kleine besluiten nam om de
voortgang te garanderen. Ze beperkte haar fonds wervende activiteiten tot een minimum.
Na 4-5 maanden kwamen er projectvoorstellen van de NGO en het bestuur heeft daarvan
ongeveer 50% gehonoreerd (rehabilitatie, cursus hairdressing, cursus tailoring, aanschaf
auto). De andere (nieuwbouw kantoor, ondersteuning vrouwengroep, zeep maken,

kippenfokkerij) werden afgewezen omdat er weinig zekerheid was over de begeleiding en
het halen van de doelstelling.
In totaal werd in 2017 voor een bedrag van ruim € 13.000 uitgegeven aan ondersteuning van
projecten en kosten van salarissen en ‘running cost’ en een bedrag van € 2.500 aan
ondersteuning door middel van dienstreis en training.

De eerste mannelijke deelnemer aan de kapperscursus

5. FONDSWERVING
De onduidelijkheid over de plannen en het budget, motiveerde het bestuur niet om
aanvragen elders in te dienen en acties op te zetten. Dat is in 2017 slechts beperkt gebeurd.
In samenwerking met het Elzendaal College in Boxmeer werd succesvol actie gevoerd met de
‘Goede Doelen Markt’ en sponsorloop. Dit bracht een bedrag van ruim € 1200 op dat voor
een deel is besteed aan computers en opzet voor de nieuwe website.
Van Mill Hill (pater Kees Groenewoud) werd een bedrag ontvangen voor de uitvoering van
het rehabilitatieprogramma voor de jongens van de straat en aanschaf van een busje o.a. te
gebruiken voor bezoek aan de dorpen (huisbezoeken).
Van 2 fondsen – Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer en LSM-Support – werd een
aanvullende bijdrage ontvangen in de herstart van de cursussen.
Olympia Boxmeer schonk opnieuw voetbalshirts en ballen voor de jongeren in Jinja.

Voetbalteam trots in de shirts van Olympia

In 2017 heeft de Stichting niet deelgenomen aan markten (m.u.v. Elzendaal), manifestaties
of festivals. Belangrijkste reden daartoe was de grote onduidelijkheid over het voortbestaan
van het centrum en activiteiten.

Er verschenen in 2017 twee Nieuwsbrieven, die aan meer dan 250 belangstellenden en
donateurs is verstuurd. De informatie over KisoBOKa op de website van SOB is eind 2017
geactualiseerd.

Voorbereiding 'Goede Doelenmarkt'Elzendaal

De beoogde aanpassing van de eigen website, vond niet plaats. De bedoeling is dat er één
website komt voor zowel de Nederlandse Stichting als de Ugandese NGO. De Nederlandse
site zou daarbij vooral ‘volgend’ zijn. Er is in 2017 in Uganda geen initiatief genomen de
website te herzien.
Pas in het laatste kwartaal van 2017 kwam er wat meer duidelijkheid. De NGO-papieren zijn
toegekend, de taken tussen de bestuursleden zijn verdeeld en er is uitzicht op compensatie
als het centrum wordt afgebroken. Er is inmiddels een taxatie geweest, maar pas in de loop
van 2018 zal duidelijk worden welk bedrag er wordt uitgekeerd.
6. BESTUUR
Het bestuur kwam in 2017 vijf keer bij elkaar.
In maart vond een wisseling plaats in het bestuur: Berny Jansen nam de plaats in van Wally
Bastiaanssen als penningmeester.
Het bestuur heeft vooral aandacht besteed aan ‘de zaken lopend te houden’ en aan te
dringen op meer duidelijkheid over de toekomst.
Het bestuur heeft actief deelgenomen aan de activiteiten van SOB (Stichting
Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer) en heeft samenwerking onderzocht met de Stichting
‘Lets go Africa’ om te kijken of er weer vrijwilligers naar Jinja zouden kunnen worden
gestuurd. Een vertegenwoordiger heeft een bezoek aan Jinja gebracht maar moest
vaststellen dat er geen duidelijk profiel is.
Op andere fronten zijn er in 2017 geen stappen ondernomen tot samenwerking te komen, al
heeft het een aantal keren als ‘aandachtspunt’ op de bestuursagenda gestaan.
Eind 2017 bestond het bestuur uit:
Vincent Maassen
voorzitter
Willem van Beek
secretaris
Berny Jansen
penningmeester
Jos de Graaf
lid
Paul van der Geest
adviseur

In oktober 2017 overleed pater Kees Groenewoud, missionaris van Mill Hill. Hij is van grote
betekenis geweest voor het ontstaan van de Stichting KisoBOKa. Hij is de oervader. Hij was
de man, die in januari 2007 Willem en Paul uitnodigde naar Uganda te komen.
Om de activiteiten daar – met name met straatjongeren- uit te voeren werd ‘KisoBOKa’
opgericht. Eerst als een soort vriendenclub, in 2009 als officiële stichting. Toen het contract
van Paul van Paul in 2011 afliep, was het opnieuw pater Kees die Paul en Willem overtuigde
niet naar Nederland terug te keren, maar te werken aan zijn droom: een dag- én
nachtopvang voor de kinderen van de straat. Tijdens zijn bezoek aan Jinja (2013) werd de
boom gepland voor het Centrum en de basis voor de constructie vastgesteld. In 2014 werd
het Centrum geopend.

Kees stierf na een prachtig afscheid door hem zelf georganiseerd en hij zal voortleven in vele
harten, ook in Jinja, waar hij als ‘father Keesie’ velen hoop en zicht gaf op een beter en
rechtvaardiger leven.
Boxmeer, 2 februari 2018, Willem van Beek, secretaris
Financieel verslag 2017
Inkomsten
Giften geoormerkt
Giften zonder
oormerk
Sponsoracties
Ontvangen rente

€ Uitgaven
13.705,00 Kantoorkosten
1.480,00 Bankkosten en
koersverschillen
1.200,45 Diversen
0,00 Bulikimu Kisoboka
NGO

Totaal inkomsten
Resultaat 2017

16.387,51 Totaal uitgaven
710,79

€
44,87
90,18
60,00
15.481,67

15.676,72

Balans KisoBOKa
Vaste activa
Kas
Resultaat boekjaar
Saldo bank per 31 december
Rente boekjaar
Totaal activa per 1 januari
nieuwe boekjaar

2016
€
0,00
0,00
-1.236,26
25.074,94
33,40

2017
€
0,00
0,00
710,79
25.819,13
0,00

25.108,34

25.819,13

Het jaar 2017 sluit af met een positief resultaat van € 710,79. De opbrengsten en kosten zijn
gesplitst naar de verschillende categorieën. Het positieve resultaat wordt met name
veroorzaakt door een lager bedrag van de bijdrage aan running costs voor Bulikimu
KisoBOKa NGO in Uganda. Er is in 2017 een relevante financiële bijdrage geleverd aan lokale
projectkosten en een bezoek van Paul van der Geest die als adviseur van KisoBOKa heeft
zorggedragen voor de noodzakelijke persoonlijke ondersteuning ter plaatse. De activiteiten
in Uganda zijn in de loop van de tweede helft van het jaar weer opgestart. Kisoboka heeft
daar de donaties op aangepast.
De projectkosten in Uganda worden door Bulikimu KisoBOKa NGO Uganda in een eigen
jaarrekening verantwoord.

