Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2010
Ten geleide
De stad Mwanza in Tanzania is een snel groeiende stad met veel straatkinderen. Als gevolg van
de economische crisis en de ontwikkelingen in de
regio komen er steeds meer en steeds jongere
kinderen op straat, soms niet meer dan 6 jaar, met
alle gevolgen van dien. Een team van 20
enthousiaste Tanzaniaanse medewerkers, onder
leiding van de Nederlandse coördinator Marga
van Barschot, zet zich in voor deze kinderen.
Upendo Daima haalt de jongens van de straat,
vangt hen op en herenigt hen zo mogelijk met
hun ouders of familie.
Upendo Daima biedt reïntegratie, onderdak,
medische verzorging, begeleiding, scholing en
zodra de jongens oud genoeg zijn worden ze
geholpen om werk te vinden. De activiteiten zijn
ondergebracht in 2 deelprojecten:

2. Malimbe Family (MF), hier worden de
jongens gehuisvest, die (voorlopig) niet terug
kunnen naar hun familie.
Om Marga van Barschot en haar team met de
straatkinderen in Mwanza te ondersteunen is op
13 oktober 2004 de Stichting Upendo Daima
Nederland opgericht. Deze stichting heeft als doel
het bieden van inhoudelijke en financiële
ondersteuning aan het project.
Het jaarverslag 2010 start met de ontwikkelingen
in Tanzania van het afgelopen jaar. Vervolgens
komen de activiteiten in Nederland aan bod. De
financiën van Upendo Daima Nederland worden
gepresenteerd in bijlage 1 in een verkort
financieel jaarverslag.
Ontwikkelingen in Tanzania

1. Back Home House (BHH); hier verblijven de
straatkinderen gemiddeld 3 maanden om ze
vandaar uit te herenigen met hun familie;
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Straatwerk
In 2010 gingen de straatwerkers drie keer per
week de straat op om contacten te leggen met de
vele kinderen die in Mwanza zwerven en leven.
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Het valt op, dat er steeds meer nieuwe en steeds
jongere kinderen aangetroffen worden. Er zijn dit
jaar 176 nieuwe kinderen overgebracht naar het
Back Home House. Totaal hebben er 407
kinderen hulp ontvangen.

ongelooflijk dat het in gemiddeld 3 maanden lukt
om de kinderen weer een nieuw perspectief te
bieden.

Back Home House
Het Back Home House (BHH) draait nu sinds
maart 2008. De kinderen worden hier dag en
nacht opgevangen; er is voldoende capaciteit voor
30 kinderen.

In 2010 zijn 46 kinderen terug kunnen gaan naar
huis met nieuwe inzichten en vaardigheden en
een rugzak gevuld met schooluniform, schoenen
en schoolschriften.

De staf en de kinderen leven als een familie, doen
samen het huishoudelijk werk, spelen en luisteren
naar de verhalen van een ieder. Er wordt met hen
gewerkt aan het verwerken van de opgelopen
trauma’s. Hun gezondheid verbetert door onze
regelmatige en goede voeding, medische
verzorging en het niet meer gebruiken van drugs.
Extra aandacht is er voor de jongsten onder hen.
Dat is mede mogelijk door de twee vrijwilligers
vanuit Amerika en Duitsland, die in 2010 het
vaste team van 9 mensen zijn komen versterken.

In mei 2010 zijn de nieuwe slaapzalen in gebruik
genomen. Tevens is gebruik gemaakt van de
gelegenheid om deze te voorzien van nieuwe
bedden en matrassen en alles wat nodig is om de
kinderen tijdelijk op te vangen. En in de regentijd
worden overstromingen van het BHH voorkomen
dankzij het in 2010 aangelegde drainagesysteem.
Malimbe Family
In 2010 zijn er 23 jongens vanuit het BHH naar
Malimbe Family (MF) gegaan. Voor deze
jongens was de thuissituatie zo slecht dat het niet
wenselijk was ze terug naar huis te laten gaan.

Counseling en elke ochtend speciale oefeningen
(Tai Chi en meditatie) zorgen ervoor dat er
aandacht is voor alle psychische problemen.
Regelmatig komt de dokter op bezoek om de
jongens te onderzoeken en voorlichting te geven
over de meest voorkomende ziekten, zoals
malaria en HIV/Aids.
Ze krijgen onderwijs, ieder op hun eigen niveau.
Op deze wijze worden ze voorbereid om na
hereniging met hun familie het reguliere
onderwijs te gaan volgen. Door de gevolgde
lessen en geboden structuur zijn ze in staat om de
draad van hun kinderleven weer op te pakken en
is hun gevoel van eigenwaarde gestegen. Zij zijn
weer gewend aan een geregeld leven en hebben
een redelijke conditie gekregen. Het is
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In totaal 52 jongens woonden in december 2010
op MF. Overdag gaan zij naar school. De jongens
volgen na de lagere school een middelbare school
(in 2010 waren dat er 13) of een beroeps-
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opleiding. Zij zijn erg gemotiveerd en horen
dikwijls bij de besten van de klas.
Zodra ze thuis komen, wordt er huiswerk
gemaakt en daarna is er ook tijd voor allerlei
activiteiten en ontspanning. De counseling vraagt
altijd veel aandacht met onderwerpen als het
onderling gedrag en het gebruik van alcohol en
drugs maar vooral de psychische problemen, die
ze thuis en op straat hebben opgedaan krijgen
extra aandacht.
Regelmatig komt de dokter op bezoek. Malaria,
huidproblemen, amoebe, dysenterie en bilharzia
vragen om verzorging. Af en toe moeten we met
een van de jongens naar het ziekenhuis.
De kinderen verzorgen na school als het huiswerk
af is de moestuin. Verder doen zij allerlei
huishoudelijke klussen en wassen hun eigen
kleren. Hierdoor leren ze goed voor zichzelf te
zorgen. De voetbaltraining, de lessen in cultuur
en traditionele dansen en de verhalen van de
storyteller Babu geven een extra dimensie aan
hun leven.

De jongens gaan 2 keer per jaar gedurende de
vakanties naar huis. Hierdoor proberen we de
band met de familie in stand te houden. Gebleken
is dat dit erg belangrijk is. De middelbare
scholieren kunnen nu over het algemeen thuis
studeren met financiële ondersteuning en
begeleiding van UD.
In 2010 hebben 11 jongens de lagere school
afgerond. En het team is hard aan de slag geweest
om hen te helpen aan een of andere vorm van
vervolg-onderwijs thuis of op een kostschool.
In 2011 zullen er 24 jongens op de middelbare
school zitten. Zij krijgen psycho-sociale en
financiële ondersteuning van UD.
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Het bezoeken van de families van de jongens van
MF is ook een belangrijke taak. Doelstelling blijft
om de jongens weer naar huis te krijgen en dat
vraagt onderzoek, veel overleg en voorlichting.
De opleiding en training ten behoeve van
professionalisering van het UD-team vroeg ook in
2010 de nodige aandacht. Er werden cursussen
georganiseerd over Project Planning en
Counseling.
De bouwactiviteiten zijn grotendeels afgerond.
Het Home Care House wordt nu goed gebruikt. In
het voorjaar is de openlucht “eetzaal” (kibanda)
gerenoveerd, die ook gebruikt wordt voor
huiswerk maken, groepsgesprekken, spelletjes
doen en tv kijken als er b.v. belangrijke
voetbalwedstrijden zijn. Grote wens voor de
toekomst blijft de bouw van een studiezaal
(Educatief Centrum), maar de eerste fondsen zijn
binnen ten behoeve van de voorbereidingen.
In 2011 hopen we een bijdrage uit Duitsland te
krijgen om de bouw te starten.
Netwerken
Het onderhouden van contacten met de buurt de
verschillende scholen, met politie en de andere
gemeentelijke diensten, met de collegaorganisaties in het veld, vroeg ook in 2010 de
nodige aandacht. Sinds 2009 is UD betrokken bij
netwerkactiviteiten ten behoeve van kwetsbare
kinderen in Mwanza. Zo is olv de Railway
Children uit Engeland in november 2010 een
nieuw netwerk opgezet met als naam “ Integrated
response for street children” in Mwanza. Dat
bestaat momenteel uit 10 partners waaronder de
Sociale Dienst, City council, Politie en andere
organisaties die werken met straatkinderen. De
medewerkers van die organisaties komen tweemaandelijks bij elkaar. De vorming van dit
netwerk moet ertoe leiden dat meer partijen zich
verantwoordelijk gaan voelen voor de problemen
rond straatkinderen en dat er gezamenlijk naar
oplossingen wordt gezocht om hulp te bieden.
Werkbezoek in Nederland
In juni-juli 2010 hebben Marga van Barschot en
Isabella Lukuba, lid van het management team,
Nederland bezocht. Het doel van het bezoek was
om Isabella kennis te laten maken met Upendo
Daima Nederland en met de sponsoren en
organisaties waar UDN mee samenwerkt. Ook
heeft Isabella bij het MDF (Management for
Development Foundation) een cursus Personal
Management Skills gevolgd.
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Tijdens hun verblijf hebben ze enorm veel
mensen ontmoet. Veel individuele sponsors,
scholen, kerken, de communicantjes, organisaties
zoals Cordaid, Hoedje van Papier, de
tweedehands boekenwinkel “De Boekenlegger”.
Maar ook mensen die Upendo Daima in Mwanza
hebben bezocht in het afgelopen jaar. Natuurlijk
hebben ze van de gelegenheid gebruik gemaakt
om met het bestuur van Upendo Daima
Nederland te praten over de organisatorische en
financiële aspecten van het project.

Overige
Bezoekers aan Tanzania, o.a. uit Nederland
waren er in 2010 genoeg.
 Voorjaar 2010 was Josta ten Broeke een
aantal maanden in Mwanza tijdens haar
sabbatical. Zij heeft de staf van UD geholpen
met
de
professionalisering
van
de
werkzaamheden;
 In maart was het bestuurslid Hetty Bloemen
op bezoek om met de medewerkers van het
project de activiteiten rondom pr en de
nieuwe website af te stemmen;
 Carien Kalmeijer, (psycholoog) was in het
voorjaar in Mwanza op bezoek om de staf te
ondersteunen met de vele psychologische
problemen van onze kinderen. Zij blijft vanuit
Nederland op deze wijze bij het werk
betrokken;
 Bea van den Bosch en John Miltenburg
hebben tijdens hun bezoek een workshop met
de staf georganiseerd over verbeteringen in
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onze organisatie met behulp van de SWOT
analyse. Ook werd er voorlichting over
vakbonden gegeven;
Jan van der Meulen (voorheen SINTAN)
bezocht in oktober het project met een hele
groep;
Kees Feenstra, heeft het project bezocht om
persoonlijk zijn cadeau van het afscheid als
wethouder van Heerenveen te komen
overhandigen.

De administratie
Per 1 augustus is een nieuwe administratieve
medewerker aangetrokken. Gerard Bahebe houdt
zich voornamelijk bezig met de financiële
administratie onder supervisie van Isabella
Lukuba. Zo krijgt zij de gelegenheid om zich
meer met de management taken bezig te houden,
want UD begint een heus bedrijf te worden met 3
lokaties en 20 personeelsleden!!
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Ontwikkelingen in Nederland
Het bestuur en een aantal vrijwilligers zijn ook
in 2010 druk in de weer geweest om het project
in Mwanza te ondersteunen met de volgende
activiteiten:
• De nieuwe website zorgde vanaf februari
2010 voor het actuele nieuws. Dit jaar is er
daarom in november maar één nieuwsbrief
verschenen voor de donateurs en andere
belangstellenden.
• In 2010 hebben we wederom een aantal
informatie-bijeenkomsten
voor
scholen,
kerken en andere belangstellenden verzorgd.
• Tijdens het werkbezoek van Marga van
Barschot en Isabella Lukuba werden ook
bezoeken gebracht aan de Boekenlegger in
Tiel en de Paulus Parochie in Loosdrecht
• Er is goed contact onderhouden met onze
donororganisaties, zoals Cordaid. Tijdens het
werkbezoek van Marga en Isabella in juni/juli
zijn zij samen met het bestuur naar het
Haagse kantoor gegaan om alle ins en outs
van het project te bespreken.

Opbrengsten van alle activiteiten
Per maand ontvangen wij gemiddeld een bedrag
van 800 euro aan vaste donaties.
Velen van de vaste donateurs betalen 30 tot 40
euro per maand, waarvan een kind, dat in
Malimbe Family woont, gevoed en gekleed
wordt en naar school kan gaan. Omdat ieder jaar
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jongens de basisschool verlaten, is UDN al een
paar jaar bezig om specifieke fondsen voor hun
vervolgopleiding bijeen te brengen. Er zijn al
verschillende donateurs in Nederland, Duitsland
en Ierland die het afgelopen jaar een of meerdere
middelbare scholieren financieel geadopteerd
hebben.
Verder konden de volgende giften genoteerd
worden:
• Cordaid, onze grootste donor, heeft ons dit
jaar weer een flink bedrag geschonken
€24.000,-.
• Toine Schakenraad organiseerde op haar
receptie van het 40-jarig werkjubileum een
gezamenlijk cadeau met haar gasten van
€755,-;
• Kees Feenstra vierde zijn afscheid als
wethouder van Heerenveen met als resultaat
een donatie van € 1.960,-;
• Jeannette van den Biggelaar (oud bestuurslid
van UDN) trad op 15 mei in het huwelijk, en
ontving € 1.125,- voor UD van haar gasten;
• Op de golfbaan de Pettelaar in Den Bosch
werd
een
goede
doelen
toernooi
georganiseerd met als opbrengst € 5.020,--;
• De communicantjes van Berkel Rodenrijs
waren weer van de partij met een gift van
€553,--;
• Kicken voor Afrika met een gift van € 5.155;
• De tweede hands boekenwinkel in Tiel
bestond in mei 2010 5 jaar. Reden om een
extra sponsoractie te organiseren. De
Boekenlegger droeg dit jaar in totaal
€15.000,-- bij;
• Het hekwerk rondom Malimbe Family
konden we financieren dankzij een gift van
€10.000,-- van de Ziekenfonds bode;
• De stichting Eureko Achmea Foundation
heeft met een gift € 3.600,-- er voor gezorgd
dat we de drainage bij het BHH konden
aanleggen.
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• De Johannes stichting maakte met een gift
van € 1.500,-- een begin voor de nieuwe
studiezaal;
• Zo ook de stichting de Pelgrimshoeve met een
gift van €1400,--, van de Pauluskerk € 1.385,- en de katholieke kerk uit Schalkwijk € 500,-;
• En dan nog een groot aantal andere
particuliere
donaties
gerelateerd
aan
verjaardagen,
jubilea,
namens
de
kleinkinderen, etc;
De opbrengsten van alle donoren en
sponsororganisaties was met € 102.755,- meer
dan oorspronkelijk begroot en daar zijn we heel
blij mee en best trots op. Dat geeft dus
ondanks de economische crisis vertrouwen voor
de toekomst.
Het bestuur
Maria van Strijp heeft haar taken als voorzitter
overgedragen aan haar echtgenoot André, een
soepele overdracht omdat André al achter de
schermen nauw betrokken was bij ons werk. Het
bestuur is dan nu als volgt:





André van Strijp, voorzitter
Monique Pietermaat, secretaris
Jan van Bergen, penningmeester
Hetty Bloemen, pr en communicatie
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Het bestuur kwam 4 keer per jaar bij elkaar om
alle zaken te bespreken en voor te bereiden.
Gedurende het jaar zijn een aantal
projectaanvragen voorbereid voor de diverse
sponsors. Geregeld met succes en soms zonder
resultaat.
Halverwege het jaar ontstond de behoefte aan
een strategisch plan voor de komende jaren. De
continue professionalisering van de organisatie
moet meer zijn dan een aaneenrijging van kleine
initiatieven. Bovendien zal UD stap voor stap
onafhankelijker moeten worden van de grotere
Nederlandse donoren gezien de ontwikkelingen
aan
het
front
van
de
Nederlandse
ontwikkelingssamenwerking. Er worden stappen
voorbereid om meer steun vanuit Tanzania te
krijgen. In november is het strategisch plan
afgerond en besproken met de verschillende
donororganisaties. Het dient nu als onderlegger
bij onze aanvragen.
Het bestuur betaalde alle reis- en verblijfskosten
uit eigen middelen, als mede de kosten in
Nederland, zodat de bijdragen van alle sponsoren
en donateurs volledig ten goede komen aan het
werk in Tanzania.
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Bijlage 1 JAARREKENING STICHTING UPENDO DAIMA NEDERLAND 2010
Activa
Liquide middelen
Toegezegd bedrag
Totaal

2010
€ 31.585

2009
€ 22.055
€ 2.500

€ 31.585

€ 24.555

Passiva
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
opleiding kinderen
hekwerk
Algemene reserve

€ 5.000
€ 5.000
€ 21.585

€ 17.055

Totaal

€ 31.585

€ 24.555

€ 7.500

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010
BATEN

gerealiseerd
2010

gerealiseerd
2009

Schenkingen particulieren

€ 46.000

€ 45.403

Schenkingen organisaties

€ 56.500

€ 67.000

Rente
TOTAAL

€ 255

€ 306

€ 102.755

€ 112.709

€ 95.124

€ 96.712

€ 601

€ 767

€ 95.725

€ 97.479

LASTEN
Kosten UDO in Tanzania
Kosten UDN in Nederland
TOTAAL
SALDO BATEN en LASTEN

€ 7.030

€ 15.230

TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Inleiding
De Stichting Upendo Daima Nederland, (UDN) gevestigd in Nederland, heeft als doel het genereren van fondsen
ten behoeve van de Upendo Daima Organization (UDO) in Mwanza, Tanzania. De Stichting werft en beheert
daartoe gelden. De fondswerving is erop gericht de continuïteit van de activiteiten van UDO te waarborgen. De
Stichting Upendo Daima Nederland richt zich daartoe op duurzame relaties met zowel particuliere donateurs als
met organisaties die fondsen verstrekken.
UDN is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI.
Er is geen formele relatie tussen UDN en UDO. UDN verschaft UDO naar behoefte geld voor de activiteiten in het
Back Home House (BHH) en Malimbe Family (MF) en voor specifieke projecten en investeringen. UDN ontvangt
van UDO verslagen van de activiteiten en financiële verantwoording over de besteding van gelden. Dit valt buiten
de financiële verantwoordelijkheid van UDN en dus ook buiten het onderzoek van onze registeraccountant
UnsterDeMeent.
Balansposten
De liquide middelen waren eind 2010 vrij opneembaar.
Aan het eigen vermogen, dat op 31 december 2009 € 24.555 bedroeg, is het positieve saldo van de baten en
lasten, ad € 7.030 toegevoegd. Het eigen vermogen bedroeg derhalve op 31 december 2010 € 31.585.
Een bedrag van € 5000 van het eigen vermogen is gereserveerd voor de kosten die in 2011 zullen worden
gemaakt voor de resterende werkzaamheden aan het hekwerk van Malimbe. Ook is een bedrag van € 5000
gereserveerd voor de kosten voor opleiding. In 2011 zullen veel kinderen beginnen met een vervolgopleiding
waarvoor extra uitgaven te verwachten zijn. Het resterende bedrag van € 21.585 vormt de algemene reserve.
Posten uit de staat van baten en lasten
Een nadere specificatie van de posten uit de staat van baten en lasten wordt gegeven in de tabellen hierachter.
Baten
Aan eenmalige schenkingen van particulieren waaronder collecteopbrengsten en speciale acties van parochies
werd € 46.000 ontvangen.
Meer informatie over een aantal bijzondere ontvangsten is te vinden in het jaarverslag.
Ten opzichte van de begroting zijn er in 2010 hogere inkomsten geweest door met name hogere incidentele giften
door particulieren en door hogere giften voor opleiding van kinderen.
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Aan inkomsten van organisaties en stichtingen werd € 56.500 ontvangen.
Aan rente op de spaarrekening is in 2010 een bedrag van € 255 binnengekomen.

BATEN
Particulier
Vaste donateurs
Diverse giften/acties particulieren
Giften voor opleiding kinderen
Giften en acties parochies
Incidentele baten UDN
Subtotaal
BATEN

Organisaties/Stichtingen
Cordaid
Boekenlegger
Eureko Achmea Foundation
Ziekenfondsbode
Stichting voeten in de aarde
Johannes Stichting
Stichting Pelgrimshoeve
Diversen
Subtotaal
Rente
TOTAAL

gerealiseerd
2010

begroot
2010

€ 8.550
€ 29.787
€ 5.225
€ 2.438

€ 10.000
€ 12.000
€ 1.000
€ 2.000

€ 46.000

€ 25.000

gerealiseerd
2010

€ 24.000
€ 15.000
€ 3.600
€ 10.000
€ 1.000
€ 1.500
€ 1.400

begroot
2010

gerealiseerd
2009
€ 9.065
€ 26.593
€ 1.050
€ 7.890
€ 805
€ 45.403
gerealiseerd
2009

€ 20.000

€ 20.000
€ 22.000
€ 15.000

€ 29.000

€ 10.000

€ 56.500
€ 255

€ 49.000

€ 67.000
€ 306

€ 102.755

€ 74.000

€ 112.709

Lasten
De uitgaven in 2010 voor bijdragen aan de kosten van UDO in Tanzania bedroegen € 95.124.
De belangrijkste van deze uitgaven is de bijdrage van € 62.524 aan de reguliere kosten van het Back Home House
en Malimbe Family voor onder meer huisvesting en voeding van de kinderen, en personeelskosten en
vergoedingen aan vrijwilligers voor de begeleiding van de kinderen en kosten voor opleiding van de kinderen.
Specifieke uitgaven bedroegen de bijdrage van € 24.000 voor de activiteiten van het project voor Cordaid in het
Back Home House en voor investeringen van € 5.000 in het hekwerk rondom Malimbe Family en van € 3.600 voor
verbetering van de waterhuishouding bij het Back Home House.
Ten opzichte van de begroting kon door de hogere inkomsten meer worden bijgedragen aan de reguliere kosten.
Die zijn gestegen door de gestegen prijzen en de uitbreiding van activiteiten (opleiding).
De kosten van UDN betreffen vooral het betalingsverkeer en daarnaast de website en bijdrage KvK.

LASTEN
Kosten UDO in Tanzania
Reguliere kosten BHH, MF
Bijdrage drainage
Bijdrage hekwerk
Bijdragen divers
Cordaid BHH

gerealiseerd
2010

gerealiseerd
2009

€ 27.100

€ 53.800

€ 24.000

€ 22.500
€ 20.000

€ 22.912
€ 20.000

Subtotaal
Kosten UD Nederland

€ 95.124
€ 601

€ 69.600
€ 400

€96.712
€ 767

TOTAAL

€ 95.725

€ 70.000

€ 97.479
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€ 62.524
€ 3.600
€ 5.000

begroot
2010
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