
 

 

Jaarverslag Joanne Foundation 2015 

 

Op 2 maart 2015 tekenden de nieuwe bestuursleden de oprichtingsakte van de Joanne Foundation.  
Vanaf dat moment gingen de activiteiten van Joanne’s kinderen in Oeganda op in de nieuwe 
stichting. 
De eerste maanden van 2015 zijn de bestuursleden druk geweest met de formaliteiten die behoren 
bij het starten van een stichting, zoals het opstellen van een beleidsplan en een begroting, het 
aanvragen van de ANBI-status, het opzetten van een website en het ontwikkelen van 
foldermateriaal. Gelukkig gingen de activiteiten in Oeganda intussen volop door, dankzij de grote 
inzet van onze contactpersoon aldaar, dhr. Katuusi Apollo en zijn vrouw Innocent. 
Via de website www.joannefoundation.nl en de Facebookpagina Joanne’s kinderen in Oeganda 
hebben we onze achterban, de sponsors en andere belangstellenden steeds geïnformeerd over onze 
activiteiten. Daarom zullen we in dit jaarverslag de grote lijnen van onze activiteiten (vanaf de 
oprichting in maart) bespreken en evalueren.  
 

Uitgevoerde  activiteiten  
 
Onderwijs 
 
In 2015 hebben we voor tien kinderen het schoolgeld en de boardingkosten betaald, evenals alle 
bijkomende kosten, zoals schoolbenodigdheden, boeken, excursies etc. 
Verder zijn er schoolbenodigdheden gekocht en uitgedeeld aan een groep kinderen uit arme 
gezinnen in Ndegeya, die naar een zg. governmentschool gaan. Het meebrengen van deze 
schoolspullen is op deze school een voorwaarde om aan het onderwijs deel te nemen.   
 
Bevorderen taalontwikkeling: Joanne’s Library &Reading Club 
 
Voor Joanne’s Library and Reading Club (JL&RC) zijn 90 nieuwe boeken aangeschaft. 
JL&RC was aanvankelijk gehuisvest in de woonkamer van het huis van Apollo en had, mede door de 
grote toestroom van kinderen die kwamen lezen, te kampen met een groot ruimtegebrek. We 
hebben besloten zijn schuur/bijkeuken te gebruiken als JL&RC. Dit had tot gevolg dat Apollo geen 
schuur en opslagruimte meer had voor de oogst. Daarom hebben we besloten dat hij een nieuwe 
schuur/bijkeuken kon laten bouwen, zodat de huidige schuur volledig gebruikt kon worden voor 
JL&RC. De nieuwe schuur is eind 2015 opgeleverd en we willen ons in 2016 gaan richten op een 
goede inrichting van de oude schuur/nieuwe Library.  
 
 
 
 
 

http://www.joannefoundation.nl/


Gezondheidszorg 
 
- Voor tien kinderen is er een contract afgesloten met het Kitovu-ziekenhuis en is er een 
ziektekostenverzekering afgesloten bij Save for Health Uganda (SHU). Door deze verzekering is er 
geen financiële drempel meer en kunnen de kinderen een beroep doen op de aanwezige medische 
zorg.  Verder neemt de Joanne Foundation ook de eigen bijdrage die bij medische consulten en  
ziekenhuisopnames betaald moeten worden voor haar rekening. Voorts zijn medicijnen betaald die 
niet vergoed worden vanuit de  verzekering. Ook voor vier kinderen die te ver weg wonen om 
gebruik te maken van deze verzekering zijn kosten betaald voor medische zorg. 
 
- Verder hebben we twee watersystemen aan laten leggen: een bij het huis van Apollo voor de 
inwoners van Ndegeya en een op de Little Stars Junior Academy, een primary school in Mateete.  
Tot die tijd moest men soms kilometers lopen naar een waterput of moeras. Dit water was veelal 
vervuild, doordat ook dieren ervan dronken.  Dit vormde een bedreiging voor de gezondheid (ziektes 
zoals dysenterie). Daarom hebben we dakgoten laten bevestigen aan  het huis van Apollo en aan 
twee schoolgebouwen van de Little Stars school. Vervolgens zijn er grote watertanks geplaatst om 
het regenwater op te vangen, bij Apollo een 8000-litertank en op de Little Stars School een 10.000-
litertank. 
We hebben met dit project een bijdrage kunnen leveren aan betere hygiënische omstandigheden en 
aan het voorkomen van ziekten als gevolg van het drinken van vervuild water. 
 
- Voor een hoogbejaarde alleenstaande zieke  vrouw hebben we een verzorgster kunnen vinden en 
bekostigd, die 24 uur per dag, 7 dagen per week voor haar gezorgd heeft. 
 
 
Voedselpakketten 
 
Miracle heeft maandelijks een voedselpakket ontvangen, omdat zij in een hiv-medicatieprogramma 
zit en haar arts heeft geadviseerd met meer uitgebalanceerde en volwaardige voeding het effect van 
de medicatie te ondersteunen. 
Verder heeft een aantal gezinnen een aanvullend voedselpakket ontvangen in de periode dat hun in 
boarding wonende kinderen voor de vakantie thuis waren. Hierdoor hebben deze kinderen in die 
periode ook over goede en gezonde voeding kunnen beschikken. 
Moeder Jeniffer is in het voorjaar van 2015 bevallen en zij heeft de eerste drie maanden na de 
geboorte een voedselpakket ontvangen om haar lichamelijke gezondheid weer op peil te brengen 
zodat baby Daniel goede  borstvoeding zou krijgen. 
Ook de hoogbejaarde Cecilia heeft twee maanden een voedselpakket ontvangen. 
Met kerst hebben vijftien gezinnen in Ndegeya die leven op het bestaansminimum een voedsel-
kerstpakket ontvangen met matoke, kip en rijst zodat zij in elk geval met Kerst een goede maaltijd 
hadden. 
 
 
Ondersteunen van lokale initiatieven 
 
We hebben een aantal families in Ndegeya voorzien van matrassen, dekens en lakens. 
We hebben twee gezinnen geholpen met het opzetten van een ‘piggery’ (varkenshouderij) en het 
opzetten van een groentetuin door groentezaden te verstrekken.  
Jovia, een alleenstaande moeder van drie kinderen, hebben we geholpen met het runnen van een 
winkeltje, waardoor zij een eigen inkomen kan genereren. 
Henry, een taxichauffeur, hebben we  een financiële bijdrage gegeven voor een grote technische 
onderhoudsbeurt van zijn auto. We hopen dat hij met een goede auto meer klanten kan krijgen en 
dus meer inkomsten. 



Bezoek aan de projecten in Oeganda 
 
In oktober 2015 is ons bestuurslid Helma tien dagen op bezoek geweest in Oeganda. Ze heeft daar de 
kinderen, de gezinnen en de scholen bezocht .  Met de coördinator dhr Katuusi Apollo zijn alle 
activiteiten geëvalueerd, zijn er nieuwe doelen geformuleerd en is er een plan van aanpak opgesteld 
voor 2016. Het blijkt iedere keer weer buitengewoon zinvol te zijn om met eigen ogen de activiteiten 
te bekijken, de mensen te spreken  en een beeld te krijgen van de situatie ter plekke. Hierdoor 
kunnen we goed de vinger aan de pols houden en kunnen we ons beleid op de  juiste wijze richting 
geven. 
Een uitgebreid verslag van dit bezoek is te vinden op de website www. joannefoundation.nl 
 
Financiën 
 
We hebben geconstateerd  dat op basis van de meer  formele status (met ANBI) van de Joanne 
Foundation meer sponsors ons werk financieel willen ondersteunen. Hiermee zijn we erg blij en we 
willen uiterst zorgvuldig omgaan met deze sponsorgelden en vooralsnog niet overgaan tot een ander 
financieel beleid. We willen “zuinig” en transparant blijven werken. 
Het financiële jaarverslag hebben we ook gepubliceerd op onze website. 
 
Tot slot 
 
We kunnen stellen dat het een juiste beslissing is geweest om de activiteiten van Joanne’s kinderen in 
Oeganda een meer formele status te geven en op te nemen in de activiteiten van de Joanne 
Foundation.  We richten ons niet meer uitsluitend op de kinderen voor wie Joanne destijds zorg 
droeg, maar onze activiteiten zijn wat uitgebreid en breder georiënteerd. Daarbij houden we 
voortdurend in ons achterhoofd dat we graag  kleinschalig willen blijven werken, met korte lijntjes en 
direct contact met betrokkenen. De kinderen en de gezinnen die in ons programma zijn opgenomen  
kennen we persoonlijk. Dat willen we graag zo houden.  
We laten ons bij onze beslissingen, bijvoorbeeld om een bepaald project al dan niet op te nemen in 
onze activiteiten, altijd leiden door wat Joanne vermoedelijk gedaan zou hebben.  Hierdoor blijft 
datgene wat de Joanne Foundation in Oeganda doet altijd in de geest van Joanne en daarmee voor 
ons een manier om Joanne’s droom te realiseren. 
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Namens het bestuur van de Joanne Foundation, 
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