
  

Jaarplan en begroting 2023   

   

  

Jaarplan   
   

Algemene inleiding  

In 2022 zijn de scholen ook in Uganda weer open gegaan na de Covid-pandemie 

en draaide de basisschool en de basisschool weer op volle toeren. De klassen 

zaten weer ouderwets vol en dat is mooi. Tegelijk doemde aan het einde van het 

schooljaar 2022 een nieuw gevaar op: de uitbraak van ebola. Daardoor gingen 

de scholen een paar weken eerder dicht. Hoe zich dat in 2023 verder zal 

ontwikkelen is ten tijde van het opstellen van de begroting nog onduidelijk. 

Vooralsnog gaan we ervanuit dat de scholen gewoon weer open gaan in februari. 

Op basis van die aanname is de begroting opgesteld. 

De leerkrachten hebben tijdens de corona jaren hun salaris doorlopend 

ontvangen, maar geen verhoging van hun loon ontvangen. Dat zal in 2023 wel 

weer gebeuren: de kosten van levensonderhoud stijgen ook in Uganda en daar 

moet aan tegemoet gekomen worden. Vooral de voedselprijzen zijn heel hoog, 

door de oorlog in Oekraïne waardoor er minder graan naar Afrika gaat, door de 

hoge brandstofprijzen en door de enorme droogte waarmee oost Afrika te maken 

heeft die ook de veeteelt en landbouw van Uganda treft.  

Er staat daarnaast een aantal herstelwerkzaamheden gepland voor 2023. Op 

school maar ook aan de huurhuizen. De kosten die gemoeid zijn met het 

onderhoud aan de huurhuizen moeten in principe voldaan worden uit een deel 

van de inkomsten. Daarvoor zijn dus geen kosten opgenomen in de Nederlandse 

begroting. Het onderhoud aan de school komt wel voor rekening van de stichting.  

  

Posten waar de stichting geld voor zal overmaken  

Stichting Happy and Joy zal in 2023 de salarissen van de directrice, docenten en 

kok en nachtwaker overmaken. Daarnaast zal geld overgemaakt worden voor het 

salaris van de schoonmakers.  

Verder zal in 2023 de samenwerking met de basisschool worden voortgezet. Voor 

de gesponsorde kinderen zal het schoolgeld worden betaald via ons  

sponsorprogramma.  

Het afgelopen jaar werd één oud-leerling van Happy and Joy gesponsord op de 

middelbare school in verband met uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden. 

Deze jongen heeft in december 2022 examen gedaan voor de 6e klas en heeft 

daarmee de middelbare school afgerond. De sponsoring eindigt hiermee ook. 

Tot slot zijn er voor Stichting Happy and Joy nog diverse overige kosten, zoals 

representatie- en promotiekosten, porto en kantoor benodigdheden. Voor deze 

kosten is een post bureaukosten opgenomen op de begroting.  

  

Activiteiten   

De activiteiten van de Stichting zullen met name bestaan uit het beheer van het 

sponsorbestand, het informeren van sponsorouders en het werven van nieuwe 

sponsorouders en donateurs. Daarnaast zal contact onderhouden worden met 

Uganda over het reilen en zeilen op de school. In verband met de 

onderhoudskosten aan de school, met name een duurzaam herstel van de 

veranda’s, zullen in 2023 fondsenwervende acties gehouden worden.   



    

Begroting  

  

Uitgaven  

  

  

Bedragen in UGX  

  

Totaal  

Kosten in Uganda betaald door Stichting  Bedragen in UGX  Totaal  

  

Salarissen:  
• Directrice  

400.000 UGX per maand x 12  
• 3 gekwalificeerde docenten  

300.000 UGX per maand x 12 maanden x 3   
• 1 kokkin  

230.000 UGX per maand x 12 maanden  
• 1 nachtwaker  

200.000 UGX per maand x 12 maanden  
• 2 schoonmakers  

80.000 UGX per maand x 8 maanden  

  

21.400.000  
4.800.000  

  
10.800.000  

  
2.760.000  

  
2.400.000  

  
640.000  

  

  

21.400.000  

Schoolgeld voor kinderen basisschool  
• basisschool St. Francis  

200.000 UGX per termijn x 3 termijnen x 32 
kinderen  

19.200.000  

 

 

19.200.000  

Eindejaarsdag  

  

700.000  700.000  

Registratie en belastingkosten  

  

900.000  900.000  

Uniformen en sportkleding  
• 15.000 UGX per uniform x 15 nieuwe kinderen  
• 15.000 UGX per sportkleding x 15 kinderen  

  

450.000  
225.000  
225.000  

450.000  

Onderhoud aan school  

- duurzaam herstel veranda met terrazzo 

- herstel/wassen dak 

- verven klaslokalen 

- vervangen dakgoten 

- lesmateriaal en buiten speelgoed 

19.844.000 

14.000.000 

260.000 

2.210.000 

2.374.000 

1.000.000  

19.844.000  

Subtotaal kosten Uganda in UGX  

  
  62.494.000  

Subtotaal kosten Uganda in EURO   
Afgerond, koers 18-12-2022: € 1 = 3.891 UGX  

  16.000  

     

  

Kosten in Nederland  

  

  

Bedragen in €  

  

Totaal  

Bureaukosten  

  

500  500  

Subtotaal kosten in Nederland in euro  

  
  500  

Totaal uitgaven Uganda&Nederland in €  

  
  16.500  

  



  

Inkomsten Stichting  

  

  

Bedrag in €   

  

Totaal  

Sponsorouders  
• € 102 per kind x 82 kinderen Happy and Joy + 

basisschool  

 

8.364  

 

8.364  

Vaste maandelijkse giften  

  

200  200  

Overige giften  

- Jaarlijkse sponsor 

- Fondsenwerving/acties 

  

7.936 

1.000 

6.936 

7.936 

Totaal inkomsten in €  

  
  16.500  

  


