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Inleiding 
 
Het idee om een stichting op te richten die zich inzet voor Oegandese 
weeskinderen, begon bij het ontwikkelingswerk van voorzitter Anneloes 
Stoetman. Zij bezocht in 2013 het Oegandese weeshuis ‘Divine Mercy 
Baby’s Home’ en heeft daar ontwikkelingshulp geboden. Bij terugkomst 
in Nederland heeft zij deze stichting opgericht om steun te bieden aan 
Oegandese weeskinderen 
 
In 2014 heeft de stichting voornamelijk steun geboden aan Divine 
Mercy Baby’s Home. Het weeshuis bestaat 3 jaar en biedt momenteel 
onderdak aan 90 kinderen. Dit aantal blijft oplopen en Divine Mercy kan 
het enorme aantal wezen in de regio niet voldoende faciliteren. 
Adviezen en hulp waaronder herplaatsing van kinderen in een gezin 
worden in de wind geslagen. Het management van dit weeshuis is van 
mening dat de kinderen hier hun hele leven moet blijven. De reden blijft 
onduidelijk. 
 
Het bestuur van stichting Bright Future Babies’ Home is van mening 
dat een weeshuis een tussenstation moet zijn, waarna een kind zo snel 
mogelijk in een warm en liefdevol gezin moet worden geplaatst. Samen 
met de Oegandese Sheila Tugume die hier hetzelfde over denkt is 
Anneloes Stoetman ‘Bright Future Transitional Home’ begonnen. Dit 
huis biedt kinderen tijdelijke onderdak en gaat op zoek naar familie of 
een ander thuis. 
 
De aanpak van Bright Future Transitional Home is gebaseerd op het 
‘Alternative Care for Children in Uganda’ programma1. Stichting Bright 
Future Babies’ Home ondersteunt dit fantastische initiatief en beschrijft 
in dit beleidsplan het reilen en zeilen van de stichting. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://www.alternative-care-uganda.org/ 
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1. Doelstelling 
 
De doelstelling van Stichting Bright Future Babies’ Home luidt als volgt: 
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 ind e 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. 
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2. Project Bright Future Transitional Home 
 
Tezamen met Sheila Tugume heeft Anneloes Stoetman in Oeganda 
een Non Governmental Organization (NGO) opgericht, genaamd Bright 
Future Transitional Home. 
 
Bright Future Transitional Home biedt Oegandese weeskinderen, die 
om welke reden dan ook hun ouders zijn verloren, tijdelijk onderdak. 
Wanneer een kind binnenkomt bij Bright Future Transitional Home 
wordt als eerst onderzocht of het kind gezond. Indien dat niet het geval 
is dan zorgt Bright Future Transitional Home voor de juiste 
gezondheidszorg, vaccinaties of (privé) ziekenhuisopname indien 
nodig.  
 
Vervolgens gaat de maatschappelijk medewerker op zoek naar nog 
levende Oegandese familieleden die wellicht de zorg voor hun 
neefje/nichtje, broertje/zusje of kleinkind op zich willen nemen. indien 
dat niet lukt dan wordt er een nationale adoptieprocedure gestart. De 
allerlaatste optie is internationale adoptie. Kinderen horen thuis in een 
gezin, niet in een weeshuis. 
 
Sheila Tugume en Anneloes Stoetman zijn in goed contact met het 
Ministerie van Geslacht, Werk en Sociale Ontwikkeling in Oeganda 
over de opvang van kinderen in Mbarara. Daarnaast hebben zij 
inmiddels goede contacten met onder andere Child's i Foundation, een 
organisatie die hierin gespecialiseerd is en helpt om Bright Future 
Transitional Home tot een succes te maken.  
 
De aanpak van Bright Future Transitional Home is gebaseerd op het 
‘Alternative Care for Children in Uganda’ programma2.  
 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 http://www.alternative-care-uganda.org/ 
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3. Fondsenwerving 
 
Om de stichting financieel gezond te houden en het voortbestaan van 
het Bright Future Transitional Home te waarborgen is geld nodig. De 
intentie is om dit geld zowel via particuliere als zakelijke giften in te 
zamelen. 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 zullen volledig ten goede komen 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;  
• Igenieursbureau Aafjes B.V.; 
• Dizain; 
• Eye For Children;  
• Workforce Holland en  
• Proven Web Concepts. 

 
Stichting Bright Future Babies’ Home is aangemerkt als Algemeen  
Nut Beogende Instelling (ANBI) bij de belastingdienst. Het voordeel van 
schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek 
gebracht kan worden op het belastbaar inkomen. De Belastingdienst 
betaalt dus mee aan de gift. Door slim gebruik te maken van het 
belastingvoordeel, is het mogelijk om meer te schenken met 
hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte 
inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. Je kunt er dus zelf voor 
kiezen om het voordeel te houden of het aan ons te schenken zodat wij 
er de kinderen er mee kunnen helpen. 
 
Daarnaast is het in het kader van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) interessant voor organisaties om zich aan de 
stichting te binden. 
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4. Vermogen 
 
4.1 Beheer 
 
Als onderdeel van het ondersteunen Oegandese wezen en Bright 
Future Transitional Home zijn Anneloes Stoetman en secretaris Sjors 
Molenaar van 1 augustus 2014 tot 1 februari 2015 in Oeganda. Ter 
plekke kan de situatie goed ingeschat worden en samen met Sheila 
Tugume is er een maandbudget opgesteld. Maandelijks zal er geld 
worden overgemaakt naar de bankrekening van Bright Future 
Transitional Home om het weeshuis te bekostigen waarna Sheila 
Tugume maandelijks een overzicht van de daadwerkelijke uitgaven 
inclusief betalingsbewijzen terug zend. 
 
Verder zal er jaarlijks een financieel jaarverslag opgemaakt worden 
door Rianne Kruitbosch (MTH accountants en adviseurs). Het 
jaarverslag zal tevens worden gepubliceerd op onze website. 
 
4.2 Besteding 
 

Geschatte maandelijkse kosten Bright Future Transitional Home op basis van 
20 kinderen 
Kostenpost Bedrag (in euro) 

Melk 90 

Melkpoeder (voor de kleinsten) 175 

Suiker 25 

Rijst 60 

Posho 25 

Bonen 23 

Grondnoten 55 

Vlees (alleen voor op zondag) 25 

Matooke (soort aardappel) 22 

Bloem 40 

Tomaten en uien 40 

Kruiden en olie 25 

Houtskool 10 

Waspoeder 50 

Luiers 150 

Zeep, billendoekjes, tandpasta, etc. 50 

Geregistreerde verpleegkundige 120 
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Verzorgsters (4: 1 op 5 kids) 120 

Kok/schoonmaker 60 

Bewaker 45 

Transport 60 

Maatschappelijk medewerker (zoekt familie e.d.) 150 

Medische kosten (controle bij binnenkomst, medicijnen e.d.) 60 

Telefoonkosten 20 

Huur 300 

Internet, media (opsporing familie) 30 

Electriciteit 50 

Water 70 

    

Totaal 1.950 

 
NB: Op 1 december 2014 verblijven er 5 kinderen in Bright Future 
Transitional Home.  
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5. Overige gegevens 

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie) en ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) nummer: 853588806 

KvK-nummer: 59651148 

 

Bestuur 

Voorzitter: Anneloes Stoetman 

Penningmeester: Melania Tudorica 

Secretaris: Sjors Molenaar 

 

Contactgegevens 

Postadres: Nolenslaan 5, 9722 NK, Groningen 

Telefoonnummer: 06 15131062 

Website: www.brightfutureuganda.org 

Email: info@brightfutureuganda.org / anneloesstoetman@gmail.com 

 


