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Financieel Jaarrapport 2019
Beste lezer,
In 2019 is Stichting UKEF verder gegaan met het uitbreiden en verbeteren van de kwaliteit van
het onderwijs van de LAKER Memorial School in Kitgum, Oeganda.
Ondanks diverse bedreigingen in Oeganda proberen wij ons project te laten continueren. In
2019 werden wij in Oeganda o.a. geconfronteerd met Ebola, waarvan de regio Kitgum gelukkig
gevrijwaard bleef. Naast Ebola heeft o.a. de vluchtelingen stroom vanuit Zuid-Sudan een impact
gehad op het leven in Oeganda en dit speciaal ook in Kitgum, op nog geen 40 Km van ons
project is het grootste opvang kamp, hierdoor wordt ook het dagelijks leven in Kitgum enorm
beïnvloed. O.a. voedsel prijzen zijn hierdoor met meer dan 50% gestegen. Werkeloosheid in de
regio is gestegen waardoor het betalen van schoolgeld steeds moeilijker is geworden voor de
ouders. Ukef heeft daarom vanuit Nederland dit jaar een gedeelte extra bijgedragen zodat de
school normaal verder kan functioneren.
Dit jaar hebben wij de volgende doelen bereikt :
-

-

-

Uitbreiden van de school naar 4 Kleuterklassen en 6 klassen van de basisschool.
Verder Inrichten van schoolgebouw en verdere uitbreiding van lokalen.
12 docenten in dienst
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 250 naar 280 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. verbouwing en nieuwe toiletten zijn
klaar, op dit moment loop de afronding van de financiering o.a. met behulp van Stichting
Wilde Ganzen.
We zijn met een groep van 18 studenten en 4 docenten van het Sinter Meerten College
van Heerlen 3 weken in Ayul geweest waar de leerlingen diverse projecten hebben
opgepakt :
Bouwrijp maken van stuk bouwland t.b.v nieuw bouw
Uitzetten van de funderingen samen met Nico Ruiters
Huidige buiten muren van de school voorzien van nieuwe verf en muurschilderingen
Diverse klaslokalen voorzien van nieuw stukadoorswerk en verf.
Eerste 50 Vrouwelijk geiten verdeeld onder de armste families van Laker Memorial
school
Het ziekenhuis van Kitgum voorzien van Muskiet netten voor alle bedden.

Financieel zag 2019 er als volgt uit :

Stichting UKEF 2018-2019

Balans

Activa
Vlottende activa:

2018

2019

Bank Saldo

41.571,51

42.613,35

Donaties ontvangen

13.465,27

35.244,77

Opbrengst fundraising activiteiten

23.550,04

9.526,32

Overige inkomsten

- 1.441,33

Totaal vlottende activa

78.586,82

Vaste activa:
nvt
Totaal vaste activa

2018

Overige activa:
nvt
Totaal overige activa

2018

88.825,77
2019
-

Totaal activa

2019

-

-

78.586,82

88.825,77

Passiva en eigen vermogen
Huidige passiva:

2018

Bijdragen aan Laker Memorial school Uganda
Bank kosten ABN AMRO

35.170,38

Druk en print kosten
Internet kosten
Telefoon kosten naar Uganda
Overig

86,78

Totaal vlottende passiva

35.973,47

Langlopende schulden:
NVT
Totaal langlopende schulden

2018

Eigen vermogen:
NVT
Totaal eigen vermogen

2018

2019
46.775,06
126,00

126,37

220,13
129,00
241,18

145,80
520,78
149,50
268,00
47.985,51
2019

-

Totaal passiva en eigen vermogen
Saldo

2019

-

-

35.973,47

47.985,51

42.613,35

40.840,26

Zoals u kunt zien is het kosten niveau ook in 2019 dat wat wij nastreven 2.72 %. (max.5 %)
Wij verwachten in 2020 dit te kunnen voorzetten.
Zodat Uw ondersteuning maximaal bij de kinderen komt.

Wat brengt 2020 ?
Voor 2020 verwachten geen groei van het aantal leerlingen maar een stabilisering zodat wij de
kosten van het project kunnen blijven dragen en de renovatie van de school samen met
Stichting Wilde Ganzen kunnen realiseren. In deze gaan wij voor kwaliteit i.p.v. kwantiteit.
Hoe de Coronavirus periode ons project gaat beïnvloeden is ons nog niet duidelijk, hou de
website in de gaten om dit te volgen.
Door o.a. het Geiten project ( zie website ) en de renovatie van klaslokalen en toiletten, het
solar systeem, regenwater opvangsysteem en de nieuwe septic tank maken wij het huidige
gebouw klaar voor de toekomst zodat wij deze locatie nog jaren kunnen gebruiken en de
kinderen van Kleuter- en basisschool in het dorp naar school kunnen blijven gaan. 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, 4-4-2020
Stichting UKEF
N.O. Lakot

