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Voorwoord  
 

Sinds de zomer van 2021 zijn wij officieel van 

start gegaan met Stichting Kahondo. De stichting 

is vernoemd naar de gelijknamige vallei in het 

zuidwesten van Oeganda. Onze vriend en 

contactpersoon in Oeganda Joram Mubangizi is 

hier opgegroeid en zijn familie woont hier. 

Riemke en ik zijn hier in de afgelopen jaren twee 

keer op bezoek geweest. Wij hebben sinds 2016 

contact met Joram Mubangizi en zijn familie. Wij 

hebben tijdens onze bezoeken aan het dorp 

gezien welke impact extreme armoede heeft op 

de kinderen en de gezinnen. In de afgelopen 

jaren zijn wij persoonlijk actief geweest in het 

ondersteunen van een groot aantal gezinnen in 

de dorpje Rwabaremera. In ons beleidsplan kun 

je hier meer over lezen.  

Wij zijn blij dat wij nu met de stichting meer 

structurele en blijvende ondersteuning kunnen 

gaan bieden. In ons beleidsplan kun je lezen wat 

onze visie en missie is en aan welke doelen wij 

hopen te werken.   

 

 

Harm Renkema 

Voorzitter Stichting Kahondo 
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1.  Verslag van het bestuur 
 

Sinds 2 juli 2021 zijn wij officieel een stichting en sinds 5 oktober 2021 is de stichting aangewezen als 
ANBI. Inmiddels zijn Leo en Marloes Broersma en Nynke Stallinga als bestuursleden betrokken bij  de 
stichting. Wij zijn inmiddels drie keer bij elkaar geweest als bestuur en hebben vooral nagedacht over 
manieren om fondsen te werven voor de projecten in Oeganda. In de afgelopen maanden hebben wij 
de activiteiten van onze stichting onder de aandacht kunnen brengen bij een groter publiek. Dit 
onder andere met behulp van onze website www.kahondo.nl, de facebook pagina van de stichting en 
via persoonlijke contacten.  

Wij werken intensief samen met DADA organisation in Oeganda. Joram Mubangizi is onze 
contactpersoon. Hij is bezig met het opstarten van een officiële organisatie in Oeganda. DADA 
organisation zal uitvoering gaan geven aan de verschillende projecten. 
 

1.1  Activiteiten 
Wij hebben in de afgelopen maanden een aantal tijdelijke acties gehad. In de aanloop naar Kerst en 
Oud en Nieuw hebben wij een kaartenactie en een wijnactie gehad. Voor onze kaartenactie had 
Riemke vier aquarellen gemaakt en Dekker Drukwerk in Leeuwarden heeft hier prachtige 
kerstkaarten van gedrukt. Daarnaast hebben wij een wijnactie georganiseerd waarbij we hebben 
samengewerkt met Wijnhandel Unik uit Leeuwarden.  

Naast deze tijdelijke acties hebben wij ook doorlopende acties. Zo kunnen donateurs geld overmaken 
ten behoeve van verschillende projecten. Onder andere voor zeep, schoolmaterialen en het kippen- 
en geitenproject.  

Riemke maakt in opdracht aquarellen waarbij de vergoeding naar de stichting gaat en Harm houdt 
regelmatig spreekbeurten in kerken en bij andere gelegenheden. Ook de vergoeding van deze 
spreekbeurten komen de stichting ten goede. 

  

  

 

 

 
1.2 Huidige stand van zaken 
Wij zien met dankbaarheid terug op de afgelopen maanden. De acties hebben een mooi bedrag aan 
geld opgeleverd. Zie hieronder in ons financiële verslag.  

Er zijn ook diverse mensen geweest die een donatie hebben gedaan. 
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2.  Toekomst 
 

Voor de nabije toekomst is de bestendiging van DADA organisation één van onze doelen. Stichting 
Kahondo is verantwoordelijk voor de vaste lasten van deze organisatie. Het is de bedoeling dat deze 
organisatie vanaf oktober 2022 officieel van start gaat. Vanaf dat moment zal er een kleine 
bescheiden kantoorruimte gehuurd en ingericht moeten worden en zal er naast Joram ook parttime  
een secretaris/veldwerker aangesteld worden. Op deze manier voldoet DADA organisation aan de 
geldende wet- en regelgeving van Oeganda voor het bezitten van een ingericht kantoor en het in 
dienst hebben van onder andere een directeur en administratieve ondersteuning. Voor deze vaste 
lasten zijn wij op zoek naar vaste donateurs. Daarnaast richten wij ons in het komende jaar op 
schoolmaterialen, zeep en het geitenproject.  

De onrustige situatie in de wereld laat ook Oeganda niet ongemoeid. Door de Corona pandemie zijn 
de scholen bijna twee jaar lang dicht geweest en door de huidige oorlogssituatie in de Oekraïne ziet 
men ook in Oeganda de prijzen van onder andere zeep en zonnebloemolie enorm stijgen. 

Naast het opstarten van DADA organisation heeft stichting Kahondo zich als doel gesteld om in 2022 
alle deelnemende 71 gezinnen te voorzien van een geit. Wanneer ieder gezin een eigen geit heeft, 
geeft hen dit de mogelijkheid om geiten te fokken en voor consumptie te verkopen. De geit wordt 
ieder jaar door een dierenarts voorzien van de nodige medische behandelingen en/of kuren.  

Voor het najaar staan de volgende acties op de agenda. De SunRise 
Run en de Sunset Walk. De Sunrise Run is een avontuurlijke trailrun 
bij zonsopkomst, waarbij de deelnemers zich laten sponsoren door 
familie, vrienden en collega’s. De Sunset Walk is een sfeervolle 
wandeltocht bij zonsondergang waarvoor de deelnemers een een 
minimaal bedrag betalen.  

Daarnaast is het ons plan om opnieuw kerstkaarten en wijn te gaan verkopen. 
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3.  Organisatie 
 
Postadres Papyrushof 4, 9051 LR Stiens 

Email   info@kahondo.nl 

Website www.kahondo.nl 

ANBI  862731781 RSIN 

K.v.K.   83110607 

Bank  NL03 INGB 0009 4207 03 

 

3.1  Bestuur 
Het bestuur van Stichting Kahondo bestaat uit de volgende personen: 

 

Voorzitter 
Harm Renkema 
 

Bestuurslid 
Riemke Renkema 
 

Bestuurslid 
Marloes Broersma 

Penningmeester 
Leo Broersma 
 

Secretaris 
Nynke Stallinga 
 

 

  

  

mailto:info@kahondo.nl
http://www.kahondo.nl/
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4.  Jaarrekening 
 
Inkomsten  2021 

Donatie  € 3.672,50  

Donatie Geiten  €  275,00 

Donatie Kerstkaarten  €  1.256,40  

Donatie Kippen  €  200,00  

Donatie Schoolmateriaal  €  15,00  

Donatie Wijn  €  1.890,00  

Donatie Zeep  €  10,00  

 

Uitgaven  2021 

Administratie kosten  €  42,30  

Onkosten kerstkaarten  €  121,00  

Onkosten wijn  €  1.446,84  

Overige onkosten  €  36,85  

Onkosten schoolspullen en zeep  €  825,21  

 

5.  Begroting 
 
Inkomsten         

Donaties:   € 4.600  
  Vaste donaties  € 2.500  
  Variabele donaties  €  2.100  
  Spreekbeurten  €  1.850  

Acties:    € 4.200  
  Sunset Walk  €  400 
  Aquarellen  €  500 
  Kerstkaarten  €  1.000 
  Wijn  €  2.200 
  Diversen  €  100 

         

TOTAAL INKOMSTEN    €  10.650 
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Uitgaven      

Vaste kosten:    € 380  
  Administratiekosten  € 100 
  Hosting website  € 90  
  Transactiekosten  € 190     

DADA organisation:    € 11.585  
  Personeelskosten*  €  500   
  Huur kantoor*  €  330   
  Inventaris**  €  530   
  Computer**  €  350   
  Absa Bank***  €  275   
  Sport en spel  €  100   
  Zeep en schoolspullen  €  2.500   
  Geiten    €  7.000   

Kosten acties:    €  1.650  
  Sunset Walk  €  50   
  Kerstkaarten  €  200   
  Wijn  €  1.400   

Onvoorzien    €  300  
Buffer    €  1.500  

        

TOTAAL UITGAVEN    €  15.415 

 

*DADA organisation start officieel vanaf oktober 2022. De personeelskosten en de huurkosten betreft daarom de maanden oktober t/m november 2022. 

**Vanuit de geldende Oegandese wetgeving is DADA verplicht om een gemeubileerd kantoor te hebben.  

***Door een minimaal bedrag van € 275 op de rekening te hebben staan worden er geen bankkosten in rekening gebracht.  

 

Het verschil in uitgaven en inkomsten wordt opgevangen door het reeds aanwezige  
kasgeld van € 4.850,- 
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