Uganda Kitgum Education Foundation(UKEF)
Bronnenstraat 1
6291 VL Vaals
The Netherlands
www.ukef.nl - info@ukef.nl

Financieel Jaarrapport 2016

Beste lezer,
In 2016 is Stichting UKEF verder gegaan met het uitbreiden van de LAKER INTERNATIONAL
School in Kitgum, Oeganda.
Dit jaar hebben wij de volgende doelen bereikt :
-

Uitbreiden van de school naar 4 Kleuterklassen en 3 klassen van de basisschool.
Inrichten van schoolgebouw en verdere uitbreiding van lokalen.
1 nieuwe klaslokalen gemaakt.
8 docenten in dienst ( uitbreiding van 1 ).
De Leermaterialen van de school zijn uitgebreid.
Officiële erkende examens zijn toegepast voor alle leerjaren.
Alle docenten hebben weer 2 x 6 weken opleiding gehad.
Het aantal kinderen is van 160 naar 240 kinderen gestegen.
Wij hebben 3 sets kleding voor elk kind per week, zodat ze altijd schone kleding hebben.
Voorbereidingen, tekeningen en berekeningen t.b.v. bouw zijn verder door ontwikkeld.

Financieel zag 2016 er als volgt uit :
Reserveringen uit 2015
Inkomsten uit giften
Inkomsten uit fundraising

:
:
:
Subtotaal

Besteding aan project
Kosten

Reserveringen

€ 21.468,45
€ 19.728,18
€ 7.950,51
€ 49.147,14

:
:

€ 17.705,56
€
648,36

Subtotaal

€ 18.353,92

Totaal

€ 30.793,22

Zoals u kunt zien is het kosten niveau ook in 2016 dat wat wij nastreven 2.34 %. (max.5 %)
Wij verwachten in 2017 dit te kunnen voorzetten.
Zodat Uw ondersteuning maximaal bij de kinderen komt.

Wat brengt 2017 ?
Voor 2017 verwachten wederom een groei van het aantal leerlingen naar +/- 275 kinderen en
een uitbreiding wederom met 1 klas van de basisschool.
Gezien de ruimte in het huidige gebouw verwachten wij nog 1 jaar voldoende ruimte te
hebben.
Als doel hebben wij ons gesteld binnen nu en 1 jaar de start van de bouw van ons eigen
schoolgebouw zodat de school binnen onze gestelde normen kan doorgroeien. Meer informatie
hierover zult u gedurende komende tijd op de website vinden.
Hartelijk dank aan iedereen die ons project ondersteund en of als vrijwilliger ons help dit project
te realiseren.
Vaals, 03-01-2017
Stichting UKEF
N.O. Lakot

