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1. Voorwoord 
 
Voor u ziet u het jaarverslag van Stichting Mama and Me Uganda over het jaar 2021. Het tweede jaar 

dat wereldwijd getekend werd door COVID-19. In Oeganda hield de langste lockdown ter wereld aan 

met grote gevolgen, met name voor de allerarmsten. In Nederland leek men zo langzamerhand te 

wennen aan de langere of kortdurende lockdowns en maatregelen.  

Begin van het jaar kwam de term ‘Mama and Me’ heel dichtbij voor mijzelf. Ik werd voor het eerst 

mama, van een prachtig zoontje. Door zijn gezondheid, kon ik me ook de rest van het jaar maar 

beperkt inzetten voor de stichting. Trots ben ik op het feit dat alles toch gewoon door ging. Dat 

wanneer de inzet vanuit Nederland gedeeltelijk wegvalt, hetgeen is opgebouwd in Oeganda sterk 

genoeg is om gewoon door te gaan! De afgelopen jaren is verzelfstandiging van het project één van 

onze doelen en nu werd zichtbaar dat we goed op weg zijn.  

De steun die ik kreeg vanuit de altijd-bereikbare-Yvonne, gaf me steeds weer met precíes genoeg 

woorden bevestiging, een duwtje in de rug maar vooral ook het vertrouwen dat het allemaal 

eigenlijk ook gewoon heel goed ging met Mama and Me. En voor het eerst sinds de oprichting in 

2014 keek ik, noodgedwongen, in helicopterperspectief naar het project, dat inderdaad leek te staan 

als een huis. Zélfs in de barre tijden van corona, waarin het team in Oeganda bleef zoeken naar 

manieren om de community te blijven bereiken en ondersteunen. Mama and Me wordt volwassen, 

en terugkijkend op het jaar, ben ik dan ook vooral heel trots. Ook op het feit dat we nog steeds  

gevolgd en gesteund worden door een grote achterban vanuit Nederland. En daarvoor wil ik u bij 

deze nog eens extra bedanken. 

 
Diede Martens, founder/voorzitter Stichting Mama and Me Uganda  
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2. Oeganda – Jinja – Stichting Mama and Me Uganda 

 

Oeganda is een land op de evenaar in Oost-Afrika met meer dan 45 miljoen inwoners. Bijna de 

helft daarvan, is jonger dan 14 jaar1. Wanneer men extreme armoede uitdrukt op basis van maand- 
of jaarlijkse uitgaven van een individu, leeft 41% van de Oegandese bevolking onder deze 
omstandigheden2. Dit wordt de absolute armoedegrens genoemd en deze is wereldwijd vastgesteld 
op $1.90 per dag. Van alle bewoners van de wereld is het percentage van mensen die dagelijks 
minder dan $1.90 te besteden hebben 9%.  
 
Mensen hebben echter niet alleen 
materiële, maar ook sociale 
behoeften. Gezondheidszorg en 
onderwijs, een sociaal- en 
gezinsleven, schoon en veilig 
drinkwater, gezonde huisvesting, 
geschikte kleding en regelmatige 
maaltijden met voldoende en 
voedzaam voedsel. Deze behoeften, 
ofwel de deprivaties hiervan, 
vormen een beeld van 
multidimensionele armoede. 
Hoewel het aantal mensen in 
armoede in Oeganda de afgelopen 
30 jaar is verminderd, leeft nog 47% 
in multidimensionele armoede 
(2017)3. Zij hebben geen 
mogelijkheden om in alle zes 
genoemde sociale behoeften te 
voorzien. Kinderen ervaren vaker de 
gevolgen van dit soort armoede: 
56% van alle kinderen leeft in 
multidimensionele armoede, ten 
opzichte van het landelijke 
percentage van 47%.  

Jinja (thuisbasis van de organisatie) ligt in de Busoga regio, waar dit percentage hoger ligt. 

 
Sinds 2020 is Jinja als stad erkend. In de landelijke gebieden is de armoede meestal dubbel zo groot. 
Dat is vaak de reden dat veel gezinnen die bij Mama and Me zijn aangesloten oorspronkelijk uit 
andere gebieden komen. Zij zijn naar Jinja gekomen voor betere kansen. 
 

 
1 https://www.unfpa.org/data/world-population/UG   
2 https://data.worldbank.org/country/UG  
3 https://www.unicef.org/esa/media/6146/file/UNICEF-Uganda-Multi-dimensional-child-poverty-2020.pdf  

https://www.unfpa.org/data/world-population/UG
https://data.worldbank.org/country/UG
https://www.unicef.org/esa/media/6146/file/UNICEF-Uganda-Multi-dimensional-child-poverty-2020.pdf
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* Dit boekje is gratis te downloaden óf te bestellen door een e-mail te sturen met uw adresgegevens aan info@bettercarenetwork.nl.  

Het wordt u kosteloos toegestuurd. 

Mama and Me Uganda probeert de doelgroep, jonge moeders en hun kinderen, 

handvatten te bieden om daadwerkelijk betere kansen te kunnen krijgen. De kern van het project is  
het Mama and Me babysitter centre in het dorp Danida, op steenworp afstand van de stad Jinja (de 
vijfde grootste stad in Oeganda). Doordat kinderen hier in principe het gehele jaar op weekdagen 
opgevangen worden, hebben hun moeders de kans om aan het werk te gaan of bijv. scholing te 
volgen terwijl hun kind op een veilige plek is waar het aandacht, voeding en indien nodig medische 
zorg krijgt. Het centre wordt dagelijks gerund door lokale medewerkers: een teamleider, een 
administrator (welke het gebouw ook bewoond) en minimaal 4 babysitters. In Oeganda is de lokale 
partnerorganisatie en werkzaam onder de naam ‘Mama and Me Association’ (MMA). De afgelopen 
jaren heeft zich een bestuur gevormd met daarin onder andere medewerkers, mensen uit de 
community (waaronder de ‘Local Counsil 1’ oftewel de dorpsverantwoordelijke) en moeders. Ook in 
2021 is het team ondersteund door Tusaidiane Uganda LTD. Zij bieden supervisie en trainen het 
team, bijvoorbeeld bij het schrijven van rapporten, opstellen van plannen en accountability.   

De gezinnen die bij Mama and Me Uganda zijn aangesloten wonen voornamelijk in Danida en de 

sloppenwijken eromheen. Deze worden onderverdeeld in sub-sloppenwijken. Wanneer men vanuit 
het Mama and Me babysitter centre in westelijke richting een heuvel over klimt, komt men uit in de 
wijk Masese III. Hier zijn de leefomstandigheden nog schrijnender dan in het gebied eromheen.  
De deelnemende vrouwen uit deze wijk zijn veelal alleenstaand en/of hoofdkostwinner binnen het 
gezin. Zij hebben geen eigen grond en huren – variërend van stenen huisjes tot hutten van leem – 
van zogenaamde landlords. Door het gebrek aan (eigen) land hebben ze geen mogelijkheden om zelf 
voedsel te verbouwen en werkvoorzieningen met enig perspectief zijn schaars. De wijk heeft geen 
voorzieningen als toiletten en stromend water: een bron voor armoede, honger, ziekten, 
werkloosheid, verslaving en prostitutie. Veel kinderen worden letterlijk uit deze armoede en uit hun 
eigen leefomgeving gehaald en komen in een weeshuis terecht. Armoede is de belangrijkste reden 
waarom kinderen in tehuizen wonen, zo is ook te lezen in het boekje Kinderen zonder ‘thuis’* van 
Better Care Network Nederland.  
 

Mama and Me heeft als visie dat een kind nooit vanwege armoede van zijn ouder(s) 
gescheiden zou moeten worden, maar dat er naar mogelijkheden moet worden gezocht 

in de vorm van ondersteuning van de ouder(s), om dit te voorkomen.  
 

Het Mama and Me babysitter centre.  

Een blauw dak tussen de golfplaten en  

oranje dakpannen op de hoek van de straat.  

Afbeelding: Google Maps 

Masese III 

Danida 

https://www.bettercarenetwork.nl/content/17382/download/clnt/99278_KinderenZonderThuis_-_digitaal.pdf
mailto:info@bettercarenetwork.nl
https://tusaidiane.com/
https://www.bettercarenetwork.nl/content/17382/download/clnt/99278_KinderenZonderThuis_-_digitaal.pdf
http://www.bettercarenetwork.nl/
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‘Voor moeders die alleen staan in de zorg voor hun kinderen is er in Oeganda het babysitter center van Stichting Mama 
and Me. Moeders uit dit project vangen hier kinderen op van nul tot vijf jaar en krijgen zo een inkomen. De andere 
moeders hebben de handen vrij om elders aan het werk te gaan. Vanaf zes jaar kunnen kinderen met een Mama and Me 
sponsorship naar school. Het centrum organiseert in het weekend activiteiten voor hen. De moeders hebben ook samen 
een spaarfonds opgezet. Wie wil legt geld in en kan een verzoek doen voor een lening. Zo lenen sommige moeders geld 
om naar school te gaan en anderen om een kleine onderneming op te zetten. De moeders beslissen samen wie welke 
lening krijgt en hoe snel de lening terugbetaald moet worden.’            Bron: Kinderen zonder ‘thuis’, Better Care Network Nederland, 2021 
 

Better Care Network Nederland deelt deze mening en schrijft: ‘Praktische steun aan gezinnen kan 
ook de vorm hebben van dagopvang of naschoolse opvang voor kinderen en jongeren. Dit kan de 
druk op ouders en verzorgers enorm verlichten. Dat geldt in het bijzonder voor ouders die er alleen 
voorstaan, of gezinnen waar meerdere problemen tegelijk spelen.’ In 2021 is dit boekje herzien en 
met trots kunnen we een stukje tekst over onze organisatie delen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze visie nastrevend, reikt Mama and Me Uganda handvatten aan voor jonge moeders en hun 
kinderen die in de omstandigheden van de Masese sloppenwijken moeten zien te overleven. Dit 
wordt samengevat in het doel dat Mama and Me Uganda beoogt: ‘het (financieel) ondersteunen, 
begeleiden, opleiden, coachen van jonge moeders en hun baby’s in Oeganda, in daartoe op te 
richten opvangcentra, gericht op een menswaardig, zelfstandig bestaan.’  

‘Pubermeisjes zijn erg kwetsbaar’, weten we bij Mama and Me Uganda, en zo schrijft ook UNICEF4. 
49% van de vrouwen tussen de 20 en 50 jaar zijn getrouwd vóór hun achttiende en 15% van hen 
voor de leeftijd van vijftien jaar. Één op de vier tienermeisjes is zwanger of al moeder. Ook lopen zij 
en hun ongeboren baby’s een groot risico op een HIV-infectie. De aanhoudende lockdowns 
gedurende de Corona-crisis lieten deze cijfers nog eens drastisch stijgen. Eind 2021 kopten kranten: 
‘Oeganda’s tienerzwangerschappen vijf keer hoger dan het aantal Covid-19 gevallen’. Doordat de 
scholen gesloten waren en inkomsten wegvielen in gezinnen, ontstond deze secundaire 
crisissituatie. Ook onder diegenen uit de community die in 2021 noodhulp van Mama and Me 
Uganda ontvingen, waren tienermoeders. Het aantal nieuwe geboorten onder moeders die al bij het 
project aangesloten waren, wijkt niet erg af van voorgaande jaren. De tienermeiden die door het 
project gesponsord worden om naar school te gaan, konden weer de schoolbanken in toen de 
deuren zich (hetzij tijdelijk) openden.   
 
In januari 2021 vonden er landsverkiezingen plaats. Vooraf waren er veel spanningen en 
ongeregeldheden in het land met veel doden en gewonden als gevolg. Met name onder de jongeren, 
die zoals hierboven beschreven het grootste deel van de populatie bevatten, heerst grote onvrede 
over het beleid in het land. De 76-jarige Museveni werd herkozen na verkiezingen die gekenmerkt 
zijn door geweld en misstanden, zo schrijft Human Rights Watch. Hij ging zijn zesde termijn in na 
meer dan 35 jaar aan de macht te zijn.  

 

 
4 https://www.unicef.org/uganda/what-we-do/adolescent-
development#:~:text=According%20to%20the%20Ministry%20of,babies%20into%20their%20mid%2D40s  

https://www.independent.co.ug/ugandas-teenage-pregnancies-five-times-higher-than-covid-19-positive-cases/
https://www.hrw.org/
https://www.unicef.org/uganda/what-we-do/adolescent-development#:~:text=According%20to%20the%20Ministry%20of,babies%20into%20their%20mid%2D40s
https://www.unicef.org/uganda/what-we-do/adolescent-development#:~:text=According%20to%20the%20Ministry%20of,babies%20into%20their%20mid%2D40s
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3. Een terugblik op de projecten in 2021 

 

3.1.  Mama and Me babysitter centre 

 

Door de aanhoudende lockdown was het Mama and Me babysitter centre gedurende het gehele jaar 

gesloten. In elk geval voor de +/- 45 kinderen die normaliter dagelijks opgevangen zouden worden. 

Om de gezinnen toch te ondersteunen, bood Mama and Me noodhulp. En zo druppelden er toch 

geregeld mama’s en kinderen binnen. Om hun wekelijkse geldbudget te ontvangen, of op andere 

manieren ondersteuning te krijgen. Af en toe werd er, wanneer de maatregelen dit toelieten, ook 

weer een bijeenkomst georganiseerd voor de deelnemende moeders. Hier werden thema’s als 

gezondheid, opvoeding en financiële zekerheid besproken. Een enkele keer werd Wilma Kok van 

Narande family coaching gevraagd om mee te kijken bij een gezin, bijvoorbeeld om advies en 

begeleiding te bieden bij een moeder die vast liep in de communicatie met haar zoontje met 

gedragsproblemen. Vanwege de corona-restricties kon er helaas minder gebruik worden gemaakt 

van haar begeleiding dan voorheen. 

 

Door de coronacrisis en -lockdowns verloren veel mensen hun werk en geen werk betekent in 

Oeganda meestal geen inkomen en daardoor geen eten. Mama and Me schoot de gezinnen vanaf 

het begin van deze situatie te hulp door hen wekelijks een noodbudget toe te kennen van  

20.000 UGX (bijna €5). Dit maakte voor velen het verschil tussen wel of geen dagelijkse maaltijd en 

kon dus met recht noodhulp genoemd worden. Het Mama and Me team kreeg hun salaris 

doorbetaald.  

https://www.narande.nl/
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Dit tweede coronajaar werd het team in Oeganda nóg actiever in het zoeken naar mogelijkheden om 

de community te dienen. In plaats van mensen te kunnen ontvangen, gingen werkers Aidah en Kevin 

én de babysitters de wijken in. Ze namen een zak met speelgoed mee, van de ene naar de andere 

familie. Leerzame en ontspannende momentjes voor de kinderen. En zo bleef het team en de 

babysitters in contact met de gezinnen, die het in het algemeen gezien de omstandigheden redelijk 

goed maakten.  

 

3.2.  Scholing 

 

Nadat de scholen sinds begin 2020 gesloten waren, zette deze trend helaas voort in 2021. Op enkele 

weken van opening na (al gauw gevolgd door opnieuw een sluiting), konden de kinderen in Oeganda 

niet naar school en dit zou de rest van het jaar duren. 

In principe werd van de scholen verwacht dat zij hun leerlingen zouden voorzien van huiswerk, maar 

dit bleek in de praktijk nauwelijks te gebeuren. Het team van Mama and Me probeerde de kinderen 

af en toe te voorzien van geprinte werkjes, maar het was onmogelijk om met een enkele printer 

deze taak geheel op zich te nemen. Toch werden de printpakketjes gretig afgenomen door kinderen 

en jongeren uit de community.  
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Voorheen sponsorde Mama and Me zo’n 15 kinderen en één moeder om naar school te gaan. Terwijl 

zij allemaal stil stonden in hun “schoolcarrière”, groeide tegelijkertijd het aantal kinderen dat oud 

genoeg was om ook van start te gaan. Zo gauw de scholen weer zouden openen, zou de lijst met 

sponsorkinderen flink gegroeid zijn. Om deze reden gingen we eind 2021 van start met de actie  

WEBALE MUKWANO – BEDANKT VRIEND, oftewel het stimuleringsfonds.   
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3.3.  Kraampakketten 

 

Door de langdurige sluiting van scholen, stegen de tienerzwangerschappen in Oeganda naar verluid 

tot recordhoogte. Gezinnen verloren hun werk en inkomen en met name de meisjes belandden 

hierdoor in een zeer kwetsbare positie. 

Ook bij Mama and Me kwamen nieuwe, jonge mama’s om hulp vragen. Het merendeel van de 

vrouwen die zich bij het Mama and Me babysitter centre aanmeldde was wel ouder dan 18 jaar.  

Verschillende vrouwen ontvingen een groot kraampakket voor een goede start voor hun kleintjes, 

geschonken door Stichting MommaLuv. Een matras, babybadje, potje, zeep, thermosfles, kleertjes 

en dekentjes en een paar kilo suiker, meel en rijst… Voor zo’n €55 worden de mama’s met deze 

basisbenodigdheden op weg geholpen. 

 

 

Na maar liefst 6 jaren van samenwerking met deze organisatie, heeft het team in Oeganda in 2021 

de volledige samenwerking met deze organisatie opgepakt. Tussenkomst van het team in Nederland 

is niet meer nodig. Ook dit brengt meer ownership en zelfstandigheid binnen het Mama and Me 

babysitter centre.   

 

 

http://www.mommaluv.nl/
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3.4.  Noodhulp 

 

In augustus werd er -nadat we een fantastische donatie hadden ontvangen van Caritas Boxmeer om 

150 gezinnen uit de community ten tijde van de lockdown middels een voedselpakket te 

ondersteunen- een grote actie opgezet. Er werden uiteindelijk maar liefst 176 voedselpakketten 

(suiker, rijst, bonen, kookolie) uitgedeeld. 

 

Van groot belang voor de bewoners, waarvan de meeste zwaar getroffen zijn door de gevolgen van 

de aanhoudende lockdown. Onder hen een groep ouderen, maar ook een groep aanstaande 

mama’s. Die laatste ontving behalve de voedselpakketten ook een plastic teil, zeep en een 

bevallingskit van Egoli Africa, voor een veiligere bevalling.   

 

  

http://www.caritasboxmeer.nl/
http://www.egoliafrica.com/
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3.5. Feestje 

Normaal gesproken wordt er van álles gevierd bij het Mama and Me babysitter centre. Bepaalde 

feestdagen, of de verjaardag van het project zijn redenen om iets leuks te organiseren voor een dag 

plezier voor de kinderen en hun moeders. Helaas waren samenkomsten zowat het hele jaar 

verboden.  

In December kwamen de mama’s, tegen het einde van de lockdown, één keer kort samen om met 

een klein voedselpakketje voor de kerstdagen weer naar huis te gaan.  
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4. Mama and Me Uganda in Nederland  

In Nederland bestaat het team uit Diede Martens (bestuurslid, voorzitter), José Daanen (bestuurslid, 

penningmeester), Yvonne van Driel (adviserend bestuurslid) en Zummi Mwaheed (grafisch design). 

De functie van secretaris was in 2021 vacant. 

 

Ook binnen onze organisatie heeft de corona-crisis ervoor gezorgd dat we vaker online met elkaar 

communiceerden. Één keer per maand kwam het bestuur indien mogelijk fysiek bij elkaar. Geregeld 

was er contact met het team in Oeganda middels e-mail, WhatsApp en video-calls. 

 

De Platform Oeganda bijeenkomst (een platform, opgericht door Diede voor uitwisseling tussen 

verschillende Nederlandse projecten in Oeganda) vond dit jaar één keer online en één keer fysiek 

plaats. Beiden keren was er weer een groot aantal stichtingen dat zich erbij aansloot. Vanwege de 

mogelijkheid tot online deelname nu ook vanuit de verste uithoeken van Nederland én vanuit 

Oeganda!  

 

Stichting Mama and Me Uganda heeft zich als doel gesteld drie keer per jaar een nieuwsbrief uit te 

brengen. Deze wordt online verstuurd naar meer dan 150 volgers. Geïnteresseerden kunnen zich 

aanmelden voor de nieuwsbrief op de Facebookpagina of door een e-mail te sturen. Door de 

omstandigheden zoals in het voorwoord vermeld, hebben we het dit jaar niet waar kunnen maken 

om onze volgers driemaal per nieuwsbrief op de hoogte te houden. Wel werd er geregeld nieuws 

gedeeld op de Facebookpagina over de dagelijkse gang van zaken in het Mama and Me babysitter 

centre. Ook op de website zijn deze nieuwsberichten in principe te lezen, echter met een flinke 

vertraging. In 2022 gaan we dan ook hard op zoek naar versterking van ons bestuur, mede om ons 

bij deze taken te ondersteunen. 

 

Sinds 01-01-2016 is Stichting Mama and Me Uganda erkend als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). Doordat we aan de voorwaarden voldoen, kunnen donateurs (onder bepaalde 

omstandigheden) fiscale aftrek toepassen. 

  
Stichting Mama and Me is aangesloten bij Partin (brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven; 

zij helpen onder meer met het opstellen van de jaarrekening), Stichting Ontwikkelingswerking Sint 

Anthonis en Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer (die we beiden via deze weg nog eens 

willen bedanken voor hun jaarlijkse ondersteuning), Platform Oeganda, de #EveryChildAFamily-

beweging en Sponsorkliks. Wie via de website van laatstgenoemde online aankopen doet,  kan 

Mama and Me Uganda als sponsordoel kiezen, waardoor we een commissie ontvangen zonder dat 

de koper iets extra’s hoeft te betalen.  

De projecten in Oeganda zijn nog geheel afhankelijk van financiële steun uit Nederland. Het is 

fantastisch dat wij opnieuw hebben mogen rekenen op onze Nederlandse achterban die ons steunt. 

Wij zijn hier ontzettend dankbaar voor. 

 

http://www.facebook.com/mamaandmeuganda
http://www.mamaandmeuganda.com/
http://www.partin.nl/
http://www.stichtingossa.nl/
http://www.stichtingossa.nl/
http://www.so-boxmeer.nl/
http://www.sponsorkliks.com/
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5. Uitdagingen 

 

Eigenlijk kregen we in 2021 te maken met iets waar menig stichting ooit tegenaan loopt, of zich in 

elk geval zorgen over maakt: wat doen we, als (een gedeelte van) het bestuur wegvalt? In Oeganda 

gebeurde, door heel andere redenen, zoiets in 2019. Werknemers vielen weg; de organisatie viel 

ineen. Door een behoorlijk gevoel van eigenaarschap onder de moeders en de community, stonden 

mensen op om door te pakken. Met behulp van een externe organisatie om de boel weer overeind 

te trekken, werd er vrijwel onmiddellijk een doorstart gemaakt.  

Afgelopen jaar draaide de organisatie in Nederland maar op een paar toeren. Juist door de 

gebeurtenissen in Oeganda in 2019, kon dit nu opgevangen worden. Doordat we jarenlang bewust 

zijn geweest van het belang van eigenaarschap in Oeganda, blijkt de organisatie zich daar prima te 

kunnen redden als het geheel in Nederland een flinke stap terug moet doen. Eigenlijk een prachtig 

voorbeeld van ‘Shift the Power’. 

Uiteraard zijn er taken, die vooralsnog volledig in Nederland liggen. Fondsenwerving, het delen met 

onze supporters en volgers in de vorm van nieuwsbrieven en berichten op sociale media, het 

aanboren van nieuwe mogelijkheden: in alles werd een flinke stap terug gedaan. En dit zal 

ongetwijfeld (financiële) gevolgen hebben. En los daarvan, vinden we het erg belangrijk de mensen 

in Nederland die het project mede mogelijk maken, up to date te houden. De uitdaging ligt er dan 

ook voor ons om het bestuur uit te breiden. Méér mensen maken méér mogelijk, en het is belangrijk 

dat er niet te veel op de schouders van enkele personen terecht komt.  

In Oeganda heeft men met doorzettingsvermogen en inventiviteit een tweede jaar van 

corona-restricties en lockdowns doorgemaakt. Het enige land ter wereld waar onder andere de 

scholen zó lang gesloten waren. Dat dit pas een échte uitdaging in levens van vele mensen, de 

moeders en de werkers betreft, is vanzelfsprekend. Zoals iedereen elders in de wereld hadden zij 

echter een stip op de horizon: het moment dat alles weer “normaal” wordt. En dat moment leek in 

elk geval dichterbij te komen. 

Door de omstandigheden is het nu twee jaar onmogelijk geweest voor de teams om elkaar fysiek te 

ontmoeten. Maar ondanks de verschillende uitdagingen zowel aan het andere eind van de wereld 

als hier bij het bestuur in Nederland, wisten de twee teams elkaar altijd weer te vinden. Voor een 

luisterend oor of een bemoedigend woordje. Het is fantastisch om te ervaren dat we, op afstand, 

sámen zoiets moois neer hebben gezet. 

https://viceversaonline.nl/dossierthemas/shift-the-power/
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6. Financiële verantwoording  

Dit jaar zijn we ondersteund door enkele vaste sponsoren die maandelijks een bedrag schenken. Een 
aantal van deze bedragen zijn geoormerkt voor scholing van de kinderen (inkomsten uit overige 
baten van particulieren). In de periode dat de scholen gesloten waren, is dit budget ingezet om de 
families van de kinderen thuis te ondersteunen.  
Ook hebben wij eenmalige donaties ontvangen. Daarnaast zijn wij ondersteund door andere 
organisatie, bedrijven, en stichtingen.  
 
Doordat het team in Oeganda steeds beter in staat is de boel zelf uitstekend te draaien, lag in 2021 
de focus op het afbouwen van ondersteuning door de organisatie Tusaidiane Uganda LTD. sinds 
2018 ondersteunen en coachen zij het Mama and Me team in Oeganda op gebieden als 
verzelfstandiging, financiële zaken en boekhouding. Doordat het team steeds beter in staat is deze 
taken zelf te vervullen zijn de betreffende kosten gedaald van 33% van de totale besteding naar 13%. 
Het projectgeld wordt nog via de Tusaidiane Uganda LTD trustee overgemaakt, waardoor 
bankkosten gering blijven en er gebruik kan worden gemaakt van een gunstige koers.  
 
De projectkosten liggen hoger dan in het voorgaande jaar. Er is op grotere schaal noodhulp geboden 
in dit tweede jaar van de corona-crisis. Het uitkeren van de noodbudgetten (voedingsbudget) aan de 
gezinnen, omdat er geen kinderopvang geboden kon worden door lockdownmaatregelen en om hen 
toch een vangnet te bieden, besloeg dit jaar 34% van de totale besteding. Daarbij komt nog eens 
16% van het bestaande budget neer op speciale coronaprojecten voor de rest van de community. 
Dat is samen percentueel gezien bijna tweemaal zo veel als in het eerste corona-jaar. 
 
Zie hieronder de jaarrekening over 2021. 
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6.1. Jaarrekening 2021    

Stichting Mama and Me Uganda 

Boekjaar:     2021 

Eindigend op:    31-12-2021 

Datum goedkeuring jaarrekening:  24-06-2022 

Balans 

Activa 

Type Liquide middelen  Beschrijving  31-12-2021  31-12-2020 

Bankrekening   SNSbank   56.724    69.331 

Kas        53    53 

Diverse nog te ontvangen      232   1.109 

Totaal Activa      57.009    70.493 

 

Passiva 

Reserves en Fondsen 

Bestemmingsfonds project     31-12-2021  31-12-2020 

     Mama and Me Association (MMA) 49.938   69.993  

Totaal bestemmingsreserve     49.938    69.993   

Totaal algemene reserve                    7.071    500 

Totaal passiva       57.009   70.493 
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Staat van Baten en Lasten 

Baten 

        Werkelijk 2021   Werkelijk 2020 

Inkomsten uit donaties en giften    2.717   3.587 

Inkomsten uit overige baten van particulieren    0   270 

Totaal baten van particulieren      2.717   3.857 

Inkomsten uit baten van bedrijven     816   0 

Inkomsten ontvangen van andere organisaties    3.410   3.900 

zonder winststreven    

Som van de baten     6.943    7.757 

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling    6.943   7.757 

 

Lasten 

        Werkelijk 2021  Werkelijk 2020 

Besteed aan doelstellingen: 

Mama and Me Association (MMA)   20.055   18.063 

Overige bestedingen aan doelstelling   11 

Besteed aan doelstellingen     20.066   18.063    

Wervingskosten: 

  Overige kosten eigen fondsenwerving  31    31 

Totaal Wervingskosten      31    31 

Kosten beheer en administratie:  

  Contributies      60    60 

  Overige kosten beheer en administratie   270   1.055  

Totaal kosten beheer en administratie   330   1.115  

Som van de lasten      20.427   19.209  

Resultaat 

Saldo baten & lasten      -13.484   -11.452  



 

 
Stichting Mama&Me Uganda    -    info@mamaandmeuganda.com    -    www.mamaandmeuganda.com 

ANBI 855255997    -    KVK 63484943    -    IBAN NL95 SNSB 0922 9609 17 
 

18 

 

6.2. 

 

 
 

 

 

 

  

Noodbijdrage gezinnen 
(voedingbudget); 34%

Onderhoud; 0%

Salaris ; 18%

Medische zorg; 1%
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Benodigdheden 
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Kantoor & organisatie; 
8%

Speciale 
(corona)projecten; 16%

Transport; 1%

Kosten consultancy & 
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organisatie; 13%

Overig; 1%
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6.4. Toelichting  

Algemene toelichting 

Activiteiten 
Ondersteuning, kinderopvang, begeleiding en training voor jonge moeders in Oeganda voor een betere, 
zelfstandige toekomst samen met hun kindje. 
 

Algemene grondslagen 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen 
zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben 
geen aanpassingen plaatsgevonden. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Algemeen 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings-of vervaardigingsprijs. 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. 
 
Effecten 
Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije 
beschikking aan de stichting. 
 
Reserves en fondsen 
Algemene reserve 
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden, dit 
bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed. 
 
Bestemmingsfondsen 
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel 
aangemerkt te worden als ‘bestemmingsfonds’. In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar 
de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte 
baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).   
 

Grondslagen voor de staat van baten en lasten 
 
Algemeen 
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. 
 
Nalatenschappen 
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst 
verantwoord als bate. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

Zoals vermeld was er de verwachting dat we €1.109,- nog zouden ontvangen (voor de gecancelde 

vliegtickets van april 2020 voor de bestuursreis naar het project). Er is echter €1.099,- terug gestort. Het 

verschil van €10,- is geboekt onder overige kosten beheer en administratie.  

De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun 

werkzaamheden. Wel kan vergoeding plaatsvinden voor gemaakte kosten. In 2021 zijn deze kosten door 

de bestuursleden zelf gedekt en dus niet gedeclareerd. 

Ratio’s 

Omschrijving        2021   2020 

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/som van de lasten)  98,2%  94,0%   

Kosten eigen fondsenwerving/som van de baten     0,4%   0,4% 

Kosten eigen fondsenwerving/som van de lasten   0,2%   0,2%  

Kosten beheer & administratie/som van de lasten    1,6%  5,8%   

Overige gegevens 

Vaststelling en goedkeuring  

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering 

op: 24 juni 2022. 

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en 

lasten  

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is 

opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de 

resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is 

opgenomen. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld. 


