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Introductie
2018 was voor Benjamin het jaar dat hij examen moest doen op de basisschool. Een spannend jaar.
Gelukkig heeft hij het met succes afgerond. In 2019 wil hij naar een praktijkschool gaan om te leren
voor automonteur. Benjamin werkt liever met zijn handen, dan dat hij in de boeken zit. Als
automonteur is goed rond te komen in Oeganda.

Voor degene die Benjamin niet kennen: Benjamin is een jongen van 16 die sinds het begin bij ons
project in Oeganda is aangesloten. Hij neemt nu al 5 jaar deel en we volgen hem op de voet.
Benjamin is ook de inspiratie voor de naam van Benja. Benjamin is niet alleen, in ons project zitten
inmiddels gemiddeld 50 kinderen.

Niet alleen voor Benjamin was 2018 een spannend en belangrijk jaar. Voor Benja was 2018 het
eerste jaar dat wij de volledige kosten in Oeganda financierde. In 2017 was een groot deel nog door
onze Italiaanse partner Tugende gefinancierd. Benja stond dus voor het eerste jaar op eigen benen.
We ontvangen veel steun vanuit ons eigen netwerk. Dit geeft een stabiliteit waar we zeer dankbaar
voor zijn. De groei in het aantal kinderen bij het project geeft dat we in 2018 ook verder zijn gaan
kijken naar andere bronnen.

In dit verslag is te lezen hoe we in 2018 aan onze doelstellingen hebben gewerkt, hoe we zijn

gegroeid en wat onze plannen voor 2019 zijn.

Linda van de Beek
Voorzitter Benja
info@benja-online.nl
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Terugblik
In 2018 zijn we gegroeid in het project in Oeganda. Er zijn meer kinderen bij gekomen. Niet altijd
geheel vrijwillig.Ons project in Oeganda krijgt meer bekendheid, waardoor de overheid ons ook
weet te vinden. Straatkinderen zijn in Oeganda een probleem; ze zorgen voor overlast en er valt
lastig grip op hen te krijgen. Projecten zoals KCCP zijn zeer welkom. Als de politie in de buurt van
Kawempe straatkinderen vindt, dan brengen zij ze naar KCCP. Deze kinderen weigeren is niet altijd
een optie. Corruptie speelt een rol en als ze niet opgevangen worden, dan kunnen de licenties
ingetrokken worden. We hebben afspraken met de overheid kunnen maken. Zo hebben we tijdelijke
opvang geboden en is er samen met de politie gezocht naar een vervangende plek voor deze
kinderen.

Wegens het ontbreken van financiële middelen kunnen we niet alle kinderen opvangen die worden
aangemeld bij KCCP. Hierin hebben we afgelopen jaar een duidelijke keuze moeten maken. We
kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. De kinderen in ons project krijgen een volledige
opleiding aangeboden en worden niet losgelaten na de basisschool. Ze kunnen doorstromen naar
middelbaar onderwijs en indien mogelijk ter zijner tijd ook naar een vervolgopleiding. Daarnaast is
praktijkonderwijs mogelijk zoals ook Benjamin heeft gekozen.
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Momenteel zitten er 51 kinderen in het project, waarvan 41 naar school gaan. De overige kinderen
zitten in de voorbereidingsklas. Ze worden klaargestoomd voor regulier onderwijs. Er zijn
afspraken gemaakt met het bestuur in Oeganda om geen kinderen door te laten stromen tot er weer
ruimte ontstaat. Ruimte door meer fondswerving of door afstuderen van kinderen.

In Oeganda zijn we verder geprofessionaliseerd in 2018. Er zijn certificaten afgegeven door de overheid 
waardoor KCCP een erkent project is. Dit heeft voordelen; zo wordt de kwaliteit gewaarborgd en mogen 
kinderen deelnemen aan activiteiten die worden aangeboden door ‘CRANE’. ‘CRANE’ is een overkoepelende 
organisatie die bijvoorbeeld een dag organiseert voor streetdance. Dit zijn leuke uitstapjes voor onze 
kinderen. Daarnaast is het project verbeterd door bijvoorbeeld te beginnen aan de bouw van een muur 
om het project. Hierdoor ontstaat een afgesloten en veiliger gebied voor de kinderen. Verder staat op de 
planning om verlichting aan te brengen om het gebied ‘snacht ook veiliger wordt. Tot slot moet de keuken 
passender worden om meer monden te voeden. Door de uitbreiding is die nu niet toereikend. Deze 
verbeteringen worden gedaan door onze partner organisatie Tugende. (www.tugende.it) Zij voeren actief 
fondswerving in Italië om dit doel te behalen.

Los van alle veranderingen in Oeganda, hebben we ook in Nederland niet stilgezeten. Zoals genoemd 
hebben we een netwerk die ons financiële steun biedt. Deze is niet onuitputtelijk en door de groei van 
het project ook niet meer toereikend. We zoeken verder naar andere bronnen. Hierbij zijn we in 2018 
erg geholpen door dit zelfde netwerk. Meerdere mensen hebben acties georganiseerd of gaan deze 
organiseren ten behoeve van Benja. Deze acties dragen ook bij aan de naamsbekendheid van Benja. Zelf 
zijn we actief geweest in de organisatie van de tweede editie vanCycle4Benja. Een belangrijke pijler van onze 
fondswerving. Daarnaast is er een voetbaltoernooi georganiseerd en zijn we begonnen met het aanschrijven 
van fondsen.

We hebben de meeste van onze huidige donateurs weten te behouden. We houden hen op de hoogte 
met onze jaarlijkse presentatie waarin we een update geven van de werkzaamheden. We hebben nu naast 
Facebook ook een Instagram account (@benja_online) waarin minimaal wekelijks updates gegeven worden. 
Zo kunnen onze donateurs zien waar wij mee bezig zijn en waar in Oeganda aan gewerkt wordt.
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Een andere belangrijke gebeurtenis die niet mag ontbreken in de terugblik is het bezoek van een gedeelte 
van het bestuur naar Oeganda. Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over het budget. Er is nu 
minder onduidelijkheid in het budget. Dit is belangrijk, omdat dit veel tijd heeft gekost in het verleden. Nu is 
voor beide partijen; Benja in Nederland en het project in Oeganda bekent hoeveel geld wat gaat kosten. Er 
is een meer duidelijk plaatje en richtlijn. Daarnaast zijn we van mening dat het belangrijk is om het project 
regelmatig te bezoeken. Hierdoor blijven de lijnen kort en ontstaat er geen ruis op de lijn.

Doelstelling van 2018 was om ruim een derde van het budget vanuit vaste donateurs te werven. Dit is 
uiteindelijk een kleine 30% geworden.  Door de vele acties van onze ambassadeurs en van Benja zelf, is 
het budget desondanks behaald. Deze opbrengsten worden gebruikt om onze pijlers te financieren. De 
verdeling is zoals hieronder.
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Positioneren
Waarom zou je Benja steunen? Er zijn zoveel goede doelen in Nederland. Het antwoord daarop is

simpel. Benja is een van de weinige goede doelen waarbij uitsluitend met vrijwilligers gewerkt

wordt. En waarbij ruim 95% van uw gift naar ons project in Oeganda gaat. We hebben lage kosten

in Nederland. Daarnaast zijn er korte lijnen met ons project. We kennen de medewerkers

persoonlijk en hebben veel contact over de kinderen.

Het donateursbestand is in 2018 nagenoeg gelijk gebleven. We zouden ons richten op het uitbreiden

van het donateursbestand. De uitdaging was dat dit nog niet makkelijk is zonder kosten te maken.

Dit blijft wel de wens van Benja. We hebben besloten ons meer te gaan richten op het inzetten van

het bestaande netwerk. Zo hebben donateurs acties op touw gezet. We merken dat er ambassadeurs

bij zijn gekomen. Hierdoor hebben we dit jaar in de financiële vraag vanuit Oeganda kunnen

voldoen.

In het vorige jaarverslag is gesproken over het belang van beeldmateriaal. Zeker op social media is

dit een belangrijk aspect. Het is belangrijk voor onze donateurs om te kunnen zien hoe het op het

project gaat. In 2018 is Milene van Aarendonk van Humanitales (www.humanitales.org) naar ons

project geweest en heeft foto’s gemaakt en een nieuw filmpje over ons project. Deze beelden zijn

we aan het verspreiden op social media en onze website.

Voor 2019 liggen alweer een aantal taken op de plank. Zo gaan we een aanvraag doen bij een aantal

fondsen, zijn er een aantal donateurs die acties op touw zetten en gaat Benja zelf ook weer actie voeren.
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Toekomst
Benja is een stichting die nog niet lang bestaat. We zullen ook in 2019 ons weer richten op het

werven en behouden van donateurs. Er is al eerder gesproken over stabiliteit vergaren als het gaat

om maandelijkse inkomsten. De inkomsten moeten ten minste in de maandelijkse kosten voorzien.

Daarnaast is het wenselijk om een spaarpot te hebben voor extra’s zoals activiteiten tijdens

schoolvakanties, en voor onvoorziene uitgaven zoals medische kosten.

Tot nog toe heeft Benja voldoende inkomsten vergaard om in de kosten te kunnen voorzien. In 2019

zullen we meer gebruik gaan maken van fondsen en acties. Er is gebleken dat het lastig is om

nieuwe vaste donateurs aan te trekken. We gaan hiervoor in 2019 andere bronnen aanboren.

Het project in Oeganda moet verbeterd worden. Het gaat hier om de basisvoorzieningen zoals het

sanitair en de keuken. Dit kan niet allemaal in 2019 gerealiseerd worden, maar zal kan wel een start

gemaakt worden. We doen dit in samenwerking met Tugende.

We willen het aantal kinderen in het project stabiel houden; we zitten nu op 50 jongeren in het

project. Dit is momenteel het hoogst haalbare gezien de accommodatie en de schoolkosten. We

hebben een besluit genomen dat we voor kwaliteit gaan boven kwantiteit. We willen de jongeren

een toekomst geven. Dit doen wij door een volledige opleiding te bieden, niet alleen het

basisonderwijs.

Het behouden van onze bestaande donateurs gaat met name door informeren. Benja zal hierom

updates doen op social media wat er gaande is in Nederland en in Oeganda. Daarnaast zal weer de

jaarlijkse info bijeenkomst georganiseerd worden. Benja moet nog een slag slaan in het voorzien

van een nieuwsbrief, dit is tot nog toe niet van de grond gekomen. Het is wel een belangrijk middel,

daarom blijft hij wel staan voor de toekomst.
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Er komen veel vrijwilligers naar ons project, Tugende en Benja hebben een samenwerking met

Natasha Kaladin; oud vrijwilliger. Zij zal overzicht creëren in het aantal vrijwilligers en hun taken

waardoor de inzet van vrijwilligers effectiever zal worden.

We zijn tevreden over de samenwerking met Tugende en met onze Oegandese partnerorganisatie

KYDA. De communicatie verloopt goed en is ruimte voor overleg. We willen dit blijven

continueren.

Het belangrijkste is dat we in de toekomst blijven kijken naar de wensen van de jongeren in ons

project. Zij zijn degene waar het om gaat.Voor wie onderwijs, onderdak en voeding geboden wordt.

Zij zijn degene die een kans verdienen op een volwaardige toekomst.
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Balans
Realisatie Realisatie
31 december 2018 31 december 2017

ACTIVA

Vaste activa -                    -                    

Vorderingen en overlopende activa 3.955,00         -                    
Liquide middelen 8.618,11         12.154,09      

12.573,11      12.154,09      
Totale activa 12.573,11    12.154,09    

PASSIVA

Reserves
Bestemmingsreserve 12.000,00      12.000,00      
Overige reserves 73,11               154,09             

12.073,11      12.154,09      

Kortlopende schulden 500,00             -                    
Totale passiva 12.573,11    12.154,09    

Financiën
Balans
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Bat en en last en
Realisatie Begroting Realisatie
31 december 2018 31 december 2018 31 december 2017

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Vaste donateurs 5.316,00         6.720,00         5.187,45         
Donaties en giften 9.822,92         8.000,00         7.570,40         
Inschrijfgelden Cycle4Benja 1.857,60         2.500,00         967,36             
Organisaties en kerken 1.309,71         500,00             957,40             

18.306,23     17.720,00     14.682,61     

Overige baten
Baten uit acties van derden 2.035,85         150,00             150,00             
Subsidies -                    -                    -                    
Rentebaten 3,78                  -                    -                    

2.039,63        150,00            150,00            

Totale baten 20.345,86    17.870,00    14.832,61    

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
KCCP Uganda -18.000,00     -18.000,00     -3.741,00       

-18.000,00    -18.000,00    -3.741,00      

Kosten eigen fondswerving
Onkosten Cycle4Benja -1.886,35       -2.500,00       -967,36           
Overige kosten eigen fondswerving -391,33           -50,00              -60,80              

-2.277,68      -2.550,00      -1.028,16      

Beheer en administratie
Bankkosten Nederland -134,16           -180,00           -146,95           
Overige algemene kosten -15,00              -                    -2,44                

-149,16          -180,00          -149,39          

Totale lasten -20.426,84   -20.730,00   -4.918,55     

Saldo van baten en lasten -80,98           -2.860,00     9.914,06       

Bestemming van saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:

Bestemmingsreserve -                    -                    9.900,00         
Overige reserves -80,98              -                    14,06               

Baten en lasten
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Toel ich t ing op  balans
Realisatie Realisatie
31 december 2018 31 december 2017

Liquide middelen
NL25 RABO 0308 6799 89
Eindstand 3.614,33         4.154,09         
Beginstand 4.154,09         2.240,03         
Mutatie -539,76           1.914,06         

NL15 RABO 1338 7700 20
Eindstand 5.003,78         8.000,00         
Beginstand 8.000,00         -                    
Mutatie -2.996,22       8.000,00         

Vorderingen en overlopende activa
Eindstand 3.955,00         -                    
Beginstand -                    -                    
Mutatie 3.955,00         -                    

Bestemmingsreserves
Beginstand bestemmingsreserve 12.000,00      -                    
Storting -                    12.000,00      
Onttrekking -                    -                    
Eindstand bestemmingsreserve 12.000,00      12.000,00      

Overige reserves
Beginstand overige reserve 154,09             140,03             
Storting -80,98              14,06               
Onttrekking -                    -                    
Eindstand  overige reserve 73,11               154,09             

De bovenste rekening betreft een betaalrekening. Het bedrag is gelijk aan ca. twee tot drie maanden aan maandlasten. De 
onderste rekening betreft een spaarrekening. De eindstand op deze bankrekening is wat lager dan 2017. Dit komt doordat het 
budget voor januari 2019 vlak voor kerst overgemaakt is naar Uganda. Het budget voor elke maand wordt vlak voor de nieuwe 
maand overgemaakt.

Per eind 2018 is een overige reserve opgebouwd. Dit betreft het restant na bepaling van de bestemmingsreserve.

De bestemmingsreserve is per eind 2018 onveranderd. Per eind 2018 zijn de maandelijkse te verwachten kosten voor het KCCP 
project hoger dan de maandelijkse giften die Stichting Benja ontvangt van haar donateurs met vaste giftenpatroon. Met deze 
bestemmingsreservering, gecombineerd met de vaste inkomsten kan circa één jaar overbrugt worden. Bij een jaar met 
tegenvallende inkomsten kan Benja het KCCP project toch stabiliteit verzekeren.

De eindstand per eind 2019 komt doordat het budget voor januari 2019 vlak voor kerst 2018 overgemaakt is naar Uganda. Voor 
aanvang van de nieuwe maand wordt het maandbudget overgemaakt.

Toelichting op balans
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Toel ich t ing op  bat en en last en
Realisatie Budget Realisatie
31 december 2018 31 december 2018 31 december 2017

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Vaste donateurs 5.316,00         6.720,00         5.187,45         
Donaties en giften 9.822,92         8.000,00         7.570,40         
Inschrijfgelden Cycle4Benja 1.857,60         2.500,00         967,36             
Organisaties en kerken 1.309,71         500,00             957,40             

18.306,23     17.720,00     14.682,61     

Overige baten
Baten uit acties van derden 2.035,85         150,00             150,00             
Subsidies -                    -                    -                    
Rentebaten -                    -                    -                    

2.035,85        150,00            150,00            

Het jaar 2018 is het derdejaar dat Stichting Benja officieel bestaat. Eveneens het tweede volledige jaar qua fondsenwerving. In 
het jaar 2018 is een succesvolle tweede editie van Cycle4Benja gedraaid. Eveneens is een nieuwe actie gestart Football4Benja.

Een prachtige ontwikkeling is het opstaan van diverse ambassadeurs voor Benja. Verschillende personen hebben acties opgezet 
zoals het maken van kerststukjes, verkoop van kerststollen, bakken van cakes, een georganiseerde dag met allerlei activiteiten 
en diverse collectes (binnen kerken) met een terugkeerpatroon.

Een bijzondere post bij de baten betreffen inschrijfgelden Cycle4Benja. Deze inkomsten zijn gedoneerd door deelnemers en 
begeleiders van beide edities van Cycle4Benja. Tegenover deze inkomsten staan (bijna) exact dezelfde kosten voor de 
sponsortocht. Als gevolg hiervan kunnen alle giften van donateurs besteed worden aan het KCCP project in Uganda.

Toelichting op baten en lasten
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Toel ich t ing op  bat en en last en
Realisatie Budget Realisatie
31 december 2018 31 december 2018 31 december 2017
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Inkomsten maandelijkse donaties

Werkelijk 2018 Budget 2018

De verwachting was een geleidelijke toename in vaste donateurs. De ervaring van over 2017 jaar leert dat vaste donaties minder 
snel geworven worden dan verwacht. De focus in 2018 lag hierdoor meer in netwerken voor eenmalige donaties en 
naamsbekendheid. Door inzet van diverse ambassadeurs heeft deze focus tot een zeer bevredigend resultaat  geleid. Daarnaast is 
per eind 2018 door onze Italiaanse partner Tugende donateurs geworven afkomstig uit Italië en Frankrijk. Voor 2019 zal dit leiden 
tot meer stabiliteit in inkomsten.
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Inkomsten eenmalige donaties

Werkelijk 2018 Budget 2018

De eenmalige inkomsten zijn in 2018 hoger dan verwacht. Cycle4Benja heeft iets minder opgebracht in 2018, omdat we uitgingen 
van een paar meer deelnemers. Hier staan diverse grotere giften tegenover waarin deels een terugkeerpatroon lijkt.

Toelichting op baten en lasten
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Toel ich t ing op  bat en en last en
Realisatie Budget Realisatie
31 december 2018 31 december 2018 31 december 2017

LASTEN
Besteed aan doelstellingen -18.000,00     -18.000,00     -3.741,00       

Kosten eigen fondswerving
Onkosten Cycle4Benja -1.886,35       -2.500,00       -967,36           
Overige kosten eigen fondswerving -391,33           -50,00              -60,80              

-2.277,68       -2.550,00       -1.028,16       

Beheer en administratie
Bankkosten Nederland -134,16           -180,00           -146,95           
Overige algemene kosten -15 0 -2,44

-149,16           -180,00           -149,39           

Benja wil zo min mogelijk kosten maken in Nederland. Giften worden zoveel mogelijk besteed aan doelstellingen. In 2018 zijn 
vooral kosten gemaakt voor de sponsortocht Cycle4Benja. De kosten zijn gedekt door de deelnemers. Deze baten zijn 
opgenomen onder Baten uit eigen fondswering - Inschrijfgelden Cycle4Benja. De kosten waren voor 10 deelnemers & begeleiders. 
De kosten vielen uiteindelijk iets lager uit dan verwacht.

De overige kosten betroffen informatievoorziening zoals hostingskosten webdomein en flyers.

Benja wil zo min mogelijk kosten maken in Nederland. Kosten voor bank transacties zijn onvermijdelijk.

In 2018 was een onoverkomelijke kostenpost het opstellen van een correct AVG protocol conform de privacy wet. 

Vanaf kwartaal 4 2017 heeft Benja structureel elke maand  financiering overgemaakt naar Uganda. Conform afspraak had de 
Italiaanse stichting Tugende de financiering voor de eerste 3 kwartalen. Met deze besteding is voeding, onderwijs en onderdak
gefinancierd. Zie voor meer details het jaarverslag.

Toelichting op baten en lasten
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Budget
Budget Realisatie Budget
31 december 2019 31 december 2018 31 december 2018

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Vaste donateurs 9.438,00         5.316,00         6.720,00         
Donaties en giften 11.800,00      9.822,92         8.000,00         
Inschrijfgelden Cycle4Benja 2.250,00         1.857,60         2.500,00         
Organisaties en kerken 900,00             1.309,71         500,00             

24.388,00     18.306,23     17.720,00     

Overige baten
Baten uit acties van derden 7.000,00         2.035,85         150,00             
Subsidies -                    -                    -                    
Rentebaten -                    3,78                  -                    

7.000,00        2.039,63        150,00            

Totale baten 31.388,00    20.345,86    17.870,00    

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
KCCP Uganda -27.825,00     -18.000,00     -18.000,00     

-27.825,00    -18.000,00    -18.000,00    

Kosten eigen fondswerving
Overige kosten eigen fondswerving -285,00           -391,33           -50,00              
Onkosten Cycle4Benja -2.250,00       -1.886,35       -2.500,00       

-2.535,00      -2.277,68      -2.550,00      

Beheer en administratie
Bankkosten Nederland -180,00           -134,16           -180,00           
Overige algemene kosten -                    -15,00              -                    

-180,00          -149,16          -180,00          

Totale lasten -30.540,00   -20.426,84   -20.730,00   

Saldo van baten en lasten 848,00          -80,98           -2.860,00     

Budget 2018
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