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Doel stichting
De doelstelling van Stichting Bright Future Babies’ Home is het leveren van een bijdrage aan
de verbetering van de leefomstandigheden en het toekomstperspectief van Oegandese
weeskinderen, in het bijzonder van de kinderen uit het weeshuis Bright Future Babies’ Home
te Mbarara (Oeganda).
Dit trachten wij te bereiken door onder meer:
a. het werven van financiële, materiële en/of fysieke hulp ten behoeve van het
weeshuis Bright Future Babies’ Home te Mbarara (Oeganda), waaronder begrepen
het organiseren van fondwervende activiteiten;
b. het (mede) doen opzetten, faciliteren, financieren, uitvoeren, promoten en instand
houden van activiteiten ten behoeve van de leefomstandigheden, de ontwikkeling en
de educatie van de kinderen uit het weeshuis Bright Future Babies’s Home te
Mbarara (Oeganda);
c. het samenwerken met organisaties, instellingen, overheden en/of personen, in
Oeganda, Nederland en elders in de wereld die eenzelfde dan wel een aanverwant
doel nastreven;
d. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het
woord.
Bestuursamenstelling
Voorzitter: Mevrouw A.H. Stoetman
Penningmeester: Mevrouw R.M. Kruitbosch
Secretaris: Mevrouw M. Tudorica
Beloningsbeleid stichting
Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting Bright Future Babies’ Home. Het
beloningsbeleid ziet daarom alleen toe op de beloning van bestuursleden en vrijwilligers. In
2016 hebben zowel bestuursleden als vrijwilligers geen beloning ontvangen.
Fondsenwerving
Om de stichting financieel gezond te houden en het voortbestaan van het Bright Future
Transitional Home te waarborgen is geld nodig. Op dit moment worden de inkomsten
gewaarborgd middels particuliere en zakelijke giften. Denk hierbij aan (maandelijkse)
particuliere donaties, (maandelijkse) giften van bedrijven, het organiseren van fundraising
events, maar ook verkoop van o.a. wijn en Oegandees handwerk. Het ingezamelde geld en
middelen komen volledig ten goede aan de stichting en hiermee zullen Oegandese wezen en
Bright Future Transitional Home financieel ondersteunt worden. Er zijn reeds een aantal
Nederlandse bedrijven die hun naam aan de stichting hebben verbonden en financiële hulp
en sponsoring hebben geboden. Dit zijn onder andere:

• Voys Telecom
• Trip Advocaten & Notarissen
• Rabobank Stad & Midden
• Social Media Club Groningen / SMC050
• Ingenieursbedrijf Aafjes B.V.
• Dizain
• Eye for Children
• Workforce Holland
• Ronde Tafel RT34 Groningen
• Proven Web Concepts
• Rotary Groningen Zuid
• Laiverds
• Pink Marketing

Balans
ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal Activa

31 december 2016

1 januari 2016

2.773,06
680,47

Passiva
Reserves en fondsen
Bestemmingsfonds (Mbarara)

480,71
3.453,53

480,71

3.453,53

480,71

3.453,53

Totaal Passiva

3.453,53

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2016
Baten
Donaties
9.654,61
Overige baten
350,00
Som der baten
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Kosten weeshuis
Overige lasten
Overige lasten
131,79
Onkosten bestuur
0,00
Loon bestuur
0,00
Overige lasten

10.004,61

6.900,00

131,79

Som der lasten

7.031,79

Resultaat

2.972,82

Resultaatbestemming
Bestemmingsfonds

2.972,82

Bestemmingsfonds
Beginsaldi
Resultaatbestemming
Eindsaldi

480,71
2.972,82
3.453,53

Conclusie:

sluitend

480,71
480,71

Behaalde successen tussen oktober 2014 en juni 2017
Er zijn in deze periode 170 kinderen herplaatst. Dit betekent dat zij een (nieuw) thuis hebben
gevonden en niet opgroeien in een weeshuis!
Van ons (relatief) grote en oude huis in de wijk Ruharo in Mbarara zijn we verhuisd naar een
kleiner en nieuwer huis in Mbarara, welke wij zelf hebben gekocht. Hierdoor zijn onze
huisvestingskosten met de helft gedaald. In het nieuwe huis kunnen er maximaal 15 kinderen
worden opvangen. Wij gaan dus voor kleinschaligere zorg en de kans dat wij dit realiseren
met maandelijkse donaties is gehaald. Hier zijn we super trots op!
Het huis verbouwd en verkoopt haar eigen groente op een stuk land die gratis aan ons
beschikbaar is gesteld. Daardoor kunnen wij én in ons eigen voedsel voorzien én geldt het
als een bron van inkomsten doordat we de groenten kunnen verkopen.
Er werken inmiddels 3 dames als verzorgsters van de kinderen. Twee daarvan kunnen
dankzij het salaris dat zij verdienen straks gaan studeren, de ander kan haar familie ervan
onderhouden. Zo dragen we dus ook indirect bij aan de Oegandese samenleving.
Dankzij een aantal eenmalige giften (zowel vanuit Nederland als van vrienden uit de VS en
Australië) en extra periodieke giften weten we nu zeker dat we heel 2016 aan onze financiële
verplichtingen voor het huis kunnen voldoen. Waar wij in het vorige huis nog € 1.000,- per
maand nodig hadden, komen wij met het kleinere huis en de inkomsten van de verkoop van
groente met € 500,- in de maand uit.

