
 

 

Het is inmiddels vier maanden geleden dat Arent en Helma op bezoek waren in Oeganda en op de 
hoogte werden gebracht van de behoeften, de noden en de wensen van de mensen in Ndegeya.  Al 
gauw bleek dat er sponsors waren die ons wilden helpen met het realiseren van de plannen en we 
vinden het geweldig om vast te kunnen stellen dat er in drie maanden tijd  zeven waterpompen zijn 
geplaatst in Ndegeya, zestien latrines zijn gebouwd voor de leerlingen van de Little Stars School en er 
ook nog een huisje voor Jovia en haar kinderen gebouwd kon worden. We zijn de sponsors erg 
dankbaar dat we dit allemaal in zo’n korte tijd hebben kunnen realiseren. Samen hebben we echt 
een verschil kunnen maken voor de mensen in Ndegeya. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over. 
 

 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen……. 

 
Eind januari zat de grote vakantie er weer op voor de kinderen en 
zijn ze aan een nieuw schooljaar begonnen.  Alle kinderen zijn over 
naar de volgende klas en voor een aantal kinderen verandert er 
veel:  Brenda en Tendo gaan nu naar het voortgezet onderwijs en 
Jireh gaat nu naar P1, de eerste klas van de lagere school (vgl groep 
3). Ook voor Godfrey een grote verandering, want hij gaat op zijn 
14e  jaar voor het eerst naar school en Miracle gaat nu ook in 
boarding, dus op school wonen.  Heel spannend allemaal. 
Apollo heeft voor alle 16 kinderen weer alles goed geregeld: ze 
staan weer ingeschreven op hun (nieuwe) school, het schoolgeld en 
de boarding-fees zijn betaald en voor alle kinderen moesten er 
weer veel spullen aangeschaft worden.  
 
 
 

Behalve schoolspullen moesten er voor de 
kinderen die in boarding gaan ook veel zaken 
zoals schoensmeer, wc papier, rijst, suiker, maar 
soms ook dekens, matrassen enz. aangeschaft 
worden. En dan moest alles ook nog op tijd 
afgeleverd worden op de (zes verschillende) 
scholen van de kinderen. Een heel gesjouw, maar 
het is allemaal weer gelukt, dus de kinderen 
kunnen aan hun nieuwe schooljaar beginnen.   



 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Jireh, Joanitah en moeder Jennifer                      Hillary is ook klaar om weer naar school te gaan 

 

De latrines van de Little Stars School 
 
Zoals we jullie in onze vorige nieuwsbrief vertelden, dreigde de health inspector eind vorig jaar de 
Little Stars School in Mateete te sluiten wanneer de situatie van de latrines niet aangepakt zou 
worden.  
Er waren te weinig latrines (vijf  voor ruim 600 leerlingen), ze zaten helemaal vol en ze stonden te 
dicht bij de watertank en de slaapzalen. 
We zijn erg blij dat we, dankzij verschillende sponsors en dankzij het vmbo van Schaersvoorde, 
voldoende geld hebben opgehaald om zestien latrines te laten bouwen! De school hoeft dus niet 
gesloten te worden en het onderwijs voor meer dan 600 kinderen komt niet in gevaar.  
Er zijn inmiddels twee gebouwtjes gebouwd met elk acht latrines. 
Op het moment dat de foto gemaakt werd waren de werkzaamheden bijna afgerond, maar bij de 
start van het nieuwe schooljaar was alles klaar. Meer foto’s komen tzt. 
  

 



 

 

Het nieuwe huis van Jovia 
 
Jarenlang heeft Jovia met haar kinderen op een paar vierkante meter in een gehuurd huisje 
gewoond. Ze heeft van de beperkte ruimte die ze had ook nog een stukje gebruikt voor haar 
winkeltje, want Jovia wil graag zelf haar eigen inkomen bij elkaar verdienen. Ze is een hardwerkende 
vrouw, die nooit zal vragen of klagen en steeds moedig doorgaat. Daarom hebben we eind vorig jaar 
besloten om voor haar een klein huisje te laten bouwen op het stukje grond dat ze zelf al had 
gekocht van haar spaargeld.  De werkzaamheden vonden plaats in december en Jovia heeft al samen 
met haar kinderen kerstfeest kunnen vieren in haar nieuwe huisje. Ze is intens gelukkig en erg 
dankbaar dat ze nu een eigen huisje heeft. 
 

 
Jovia, met haar kinderen Agape, Miracle en Tendo 

 

Waterproject….. er zijn nu al zeven pompen geplaatst! 
 
In december vertelden we u dat er 
al drie waterpompen geplaatst 
waren in Ndegeya en dat de 
werkzaamheden voor de vierde 
pomp opgestart werden. Wij zijn 
erg blij u te kunnen vertellen dat er 
inmiddels zeven(!) waterpompen 
geplaatst zijn. De lokale bevolking 
heeft, onder leiding van aannemer 
Bakka, hard meegewerkt en men is 
erg blij dat zij nu over schoon water 
kunnen beschikken. 
Nurse Kakande, onze  wijkverpleegkundige in Ndegeya,  is een 
voorlichtingscampagne gestart om de bewoners te wijzen op het 
belang van schoon water voor de gezondheid en hen  te stimuleren 
speciale jerrycans te gebruiken waar alleen schoon water in bewaard 
wordt. De Joanne Foundation heeft hiervoor 50 jerrycans 
beschikbaar gesteld. 

 



 

 

Oogzorg in Ndegeya 
 

Optiek - Optometrie te Kiefte uit Dinxperlo viert dit jaar hun 55 jarig 
bestaan en zij hebben besloten om dit jaar twee  goede doelen te 
ondersteunen en één daarvan is de Joanne Foundation. 
Ondersteunen niet alleen in de vorm van financiële bijdragen, maar 
ook in de vorm van daadwerkelijke hulp.  Derk Jan en Christien te 
Kiefte willen in oktober naar Oeganda gaan om daar een aantal 
mensen op te leiden in het doen van eenvoudige oogmetingen. De 
resultaten van deze metingen worden  naar hen  doorgestuurd en zij 
willen de brillen dan in NL in orde maken en opsturen naar 
Oeganda.  Mocht u thuis nog goede oude brillen hebben liggen, kunt 
u die bij Optiek te Kiefte inleveren. Zij zullen deze brillen dan in orde 
maken en opsturen naar Oeganda.  

Wij zijn erg blij met dit initiatief van Optiek – Optometrie te Kiefte en we hopen met deze goede 
oogzorg een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de ontwikkelingskansen van de kinderen en 
het welzijn van de mensen  in Ndegeya.  

 
 
 

Nieuwe folders 
 
Onze oude voorraad folders was helemaal op, dus hebben we in 
december nieuwe folders laten maken.  
Wanneer u deze folder (of een stapeltje) wilt ontvangen kunt u ons 
dat via info@joannefoundation.nl  laten weten. 
Dan zorgen we dat u deze folder(s) krijgt. 
 
 
 
  

 

Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017 
 
Iedere stichting met ANBI status is verplicht 
transparant te zijn over het gevoerde financiële 
beleid.  Daar werken we graag aan mee.  
Op de website www.joannefoundation.nl  zijn onder 
het kopje “Over ons” en daarna “Joanne Foundation”  
twee documenten te vinden die inzicht geven over het 
gevoerde financiële beleid van de stichting, namelijk het financiële jaarverslag over 2016 en de 
begroting voor 2017.  
Er wordt op dit moment nog gewerkt aan het inhoudelijke jaarverslag en het beleidsplan voor 2017 
en dat zal ook zo spoedig mogelijk op de website te vinden zijn. 
De jaarrekening is door een extern  financieel deskundige gecontroleerd en we zijn blij te mogen 
vaststellen dat we financieel gezond zijn: we hebben de donaties op een goede manier ingezet en we 
hebben voldoende buffer om de komende twee jaar onze vaste lasten te kunnen voldoen. 
Mocht u opmerkingen of vragen hebben n.a.v. dit financiële  verslag, kunt u altijd contact met ons 
opnemen. 
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Belastingen…. 
 

Langzaam maar zeker komt de tijd er weer aan dat 
iedereen de belastingpapieren in orde moet maken.  
Het leek ons goed om u op een paar zaken te wijzen.  
De Joanne Foundation is een stichting met een ANBI 
status en dat betekent dat giften aftrekbaar kunnen zijn 

van de belasting. Maar er zijn wel wat regels en voorwaarden.  
Omdat dit een ingewikkelde materie is hebben we contact opgenomen met een belastingadviseur en 
hij schreef ons het volgende:  
“Bij schenkingen aan een goed doel kun je het bedrag dat wordt geschonken als gift aftrekken voor de 
inkomstenbelasting, echter alleen voor zover de gift uitkomt boven 1 procent van je inkomen. Zou je 
met andere giften de grens van 1 % van het inkomen al overschrijden, dan is de extra gift uiteraard 
volledig aftrekbaar, maar in veel gevallen is de gift, geheel of voor een deel, door deze 1 %’s-regeling 
niet aftrekbaar. Een 100 %-’s aftrekbaarheid kan echter simpel worden gerealiseerd. Wanneer de 
donateur vastlegt in een overeenkomst met de betreffende organisatie dat hij of zij jaarlijks, voor een 
periode van minimaal 5 jaar, een bepaald bedrag zal schenken is het geschonken bedrag volledig 
aftrekbaar!” 
Wij hebben dergelijke overeenkomsten klaar liggen of we kunnen ze u desgewenst toesturen. 
 

Anja bezoekt Oeganda 
 
Ons bestuurslid Anja Lammers is van 7 tot 28 februari  samen met haar 
man Jacques op bezoek  in Oeganda.  Zij zal iedereen weer ontmoeten en 
ook alle projecten bezoeken waar de Joanne Foundation bij betrokken is.  
Zij zal ons op de hoogte houden via de facebook pagina van de Joanne 
Foundation en ook op de website zullen we haar berichten plaatsen.  In 
onze volgende nieuwsbrief zal zij verslag doen van dit bezoek. 
 
 

 

Tot slot 
 
Afgelopen paar maanden is er heel veel werk verzet in Oeganda: er zijn zeven waterpompen 
geplaatst, zestien latrines gebouwd en ook een huisje voor Jovia gebouwd.  We hebben in een korte 
tijd heel veel kunnen realiseren van onze plannen, dankzij de bijdragen die wij van jullie mochten 
ontvangen.  Wij zijn jullie daar heel  dankbaar voor. 
Al deze activiteiten hebben een grote wissel getrokken op de gezondheid van Apollo. Zoals we jullie 
in onze vorige nieuwsbrief al vertelden is Apollo ziek geweest, erg ziek geweest. Dus het bestuur van 
de Joanne Foundation heeft zich nu voorgenomen om voorlopig geen nieuwe grote activiteiten  op te 
pakken, maar te borgen wat we inmiddels gerealiseerd hebben. We willen Apollo even rust gunnen, 
maar we willen ook voorkomen dat we, wellicht in ons enthousiasme, te hard van stapel gaan lopen.  
Daarom ….. nu even consolideren, borgen en even pas op de plaats…. 
 
Een hartelijke groet van  Elske, Anja, Arent en Helma 
Bestuur Joanne Foundation   
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen: info@joannefoundation.nl 
Voor meer informatie: www.joannefoundation.nl  of op facebook : Joanne Foundation” 
Bankrekening: NL95RABO 01461.76.472 t.n.v. Joanne Foundation te Aalten. 
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