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Introductie
Vorig jaar startten we de terugblik uiteraard met Corona. Waar de hele wereld hoopte in 2021
afscheid te kunnen nemen van Corona, bleek dat helaas geen werkelijkheid. Overal werden
oplossingen gezocht waardoor het virus geen vrij spel kreeg. Helaas betekende dit in Oeganda
vooral een grote lockdown. Het onderwijs heeft in bijna heel 2021 stil gelegen. Hier en daar kon
'vocational skills' doorgang vinden, maar helaas heeft het overige onderwijs niet kunnen
plaatsvinden.
In Nederland hebben we getracht om voldoende acties op touw te zetten, zodat wij konden
blijven voorzien in de basisbehoeftes. De jongeren die onderdak ontvingen via Benja, hebben dit
in 2021 ook gewoon gekregen. We hebben een aantal pakketten kunnen uitdelen aan families.
Helaas kon vanwege de corona maatregelen, dit jaar niet alle acties doorgaan.
Sinds 1 januari 2022 is het onderwijs weer opgestart, op het moment van schrijven weten wij
ook dat dit gelukkig door is gegaan. De lockdown is opgeheven en we kunnen weer vooruit gaan
kijken. Dit geeft energie om door te gaan!
Uiteraard kijken we ook weer even naar hoe het met Benja gaat. Hij is een van de 'lucky few' die
wel onderwijs kon volgen, gezien hij vocational skills volgde. Hij heeft wel (zoals alle leerlingen)
een leerachterstand opgebouwd, maar hij is weer vol goede moed begonnen.
In dit verslag kunt u lezen wat we in 2021 gedaan hebben, en wat de plannen voor 2022 zijn.
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Terugblik
2021 was helaas niet het jaar van de behaalde doelstellingen. In Uganda stond vrijwel alles stil,
dus we hebben vooral gekeken naar de basisbehoeftes. Voor veel Ugandezen was dit ook de
prioriteit. Er is geen overheidssteun zoals in Nederland en veel Ugandezen hebben het moeilijk
gehad in dit jaar. We hebben ervoor gezorgd dat de jongeren die onder onze zorg vallen niks te
kort zijn gekomen. Dit was voor onze social workers soms best een uitdaging met voornamelijk
pubers, en geen reguliere activiteiten/ dagbesteding. Zij hebben toch met veel inzet ervoor
gezorgd dat er activiteiten waren en dat de counseling door kon gaan.
We hadden ons voorgenomen om in 2021 bedrijven te gaan aanschrijven voor inkomsten en
naamsbekendheid. We hebben hier onvoldoende aandacht aan besteed in 2021. Dit is dan ook
een doelstelling die blijft staan. We hebben ons wel goed laten informeren door een externe hoe
we op een goede manier fondsen kunnen aanschrijven. Het begin is er!
In Nederland is het dit jaar helaas niet gelukt om Cycle4Benja te organiseren. De Corona
maatregelen zorgden ervoor dat we hebben gekozen voor de zomerperiode, waarin we helaas
onvoldoende enthousiaste fietsers konden vinden. Wel hebben we de Sinterklaas actie weer
kunnen organiseren, waardoor we toch inkomsten hadden. We hadden dit jaar ook minder
nodig, omdat de grootste uitgave; schoolgeld, dit jaar niet van toepassing was.

Onze, inmiddels niet zo nieuwe, projectmanager doet haar werk uitstekend. We zijn in 2021
beter geïnformeerd en de verslagen die we ontvangen hebben waren duidelijker. Daarnaast
hebben ze zich in Uganda goed aan het gemaakte en goedgekeurde budget gehouden.
Niet heel veel vooruitgang in 2021 dus, maar we zijn dankbaar dat we de groep jongeren bij het
project, wel de veiligheid en zekerheid van een maaltijd, een luisterend oor en een dak boven
het hoofd hebben kunnen bieden. Iets wat in deze tijden niet vanzelfsprekend is in Uganda.
Hopelijk kunnen we vanaf 2022 weer wat meer de diepte in met het project.
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Positioneren
We herhalen maar weer even, omdat we weten dat dit een belangrijke reden is voor onze
donateurs:
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 ruim 95% van uw gift naar ons project in Uganda gaat. We hebben lage kosten in
Nederland. Daarnaast zijn er korte lijnen met ons project. We kennen de medewerkers
persoonlijk en hebben veel contact met hen over de kinderen.
We hebben zoals altijd de doelstelling om te groeien. We kunnen momenteel goed voorzien in
de behoeftes, maar we hebben wel nog steeds acties nodig. Dit is erg leuk om te doen en het
geeft ons het voordeel van naamsbekendheid, maar het zou ook fijn zijn als we die zouden
kunnen gebruiken voor eenmalige uitgaven. U kunt dan denken aan het helpen van een van
onze jongeren met het opstarten van een zaak. Daar is nu geen financiële ruimte voor.
Wat het afgelopen jaar lastig heeft gemaakt, is dat het project in Uganda vrijwel geheel stil
stond. Het is dan moeilijker om donateurs te vinden en enthousiast te maken. Er zijn veel
stichtingen die voorzien in voeding/ onderdak. Wij willen juist het verschil maken door onderwijs
en langdurige steun hierin. Zo kunnen we de situatie voor een jongere daadwerkelijk veranderen
en niet alleen de huidige situatie in stand houden. We hebben hiervoor nodig dat het onderwijs
weer toegankelijk is.
We zien dus zeker weer mogelijkheden voor de toekomst, maar dit heeft geen prioriteit in 2021
gehad.
Noemenswaardig hier is onze ANBI status. Dit geeft zowel particulieren als bedrijven het
voordeel dat we een betrouwbare stichting zijn, die aan een aantal eisen moet voldoen en
hierop gecontroleerd kan worden. Daarnaast geeft het een belastingvoordeel.
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Toekomst
Het lukt ons tot nog toe onvoldoende om ons vaste donateursbestand uit te breiden. We willen
daarom in 2022 ook fondsen gaan aanschrijven. We hebben er door het einde van de lockdown
meer vertrouwen in dat we ook doelgericht fondsen kunnen aanschrijven.
In 2022 gaan we weer een poging doen voor Cycle4Benja. Dit is in 2021 helaas niet gelukt, maar
we leren hiervan en gaan in 2022 weer voor een mooie nieuwe editie!

Het zal u niet ontgaan zijn; het opheffen van de lockdown is iets waar iedereen erg naar
uitgekeken heeft, onze jongeren voorop gesteld. We willen in 2022 dan ook kijken of we het
onderwijs kunnen optimaliseren door te kijken of we wellicht met andere scholen moeten
samenwerken, om alle potentie van de kinderen eruit te halen. We gaan met name onze
projectmanager vragen om hier in Uganda aan te werken. Wij willen steeds meer een stap terug
doen en ons minder bezig houden met de inhoud. Wij faciliteren, zij voeren uit.
Hopelijk zal 2022 het jaar worden van de stappen, al houden we rekening met de pandemie en
hiermee de mogelijke uitdagingen. Hoe dan ook hebben we ons verbonden aan deze groep
jongeren en we zullen ervoor zorgen dat zij tenminste de basisbehoeften ontvangen.
Tenslotte; een speciaal dankwoord voor onze donateurs die ons zijn blijven steunen door de
Corona crisis heen. We hebben niet aan de doelen kunnen werken zoals we ze voor ogen hadden
en we beseffen ons dat wij hiermee nog eens extra het vertrouwen hebben gekregen dat wij de
juiste keuzes maken. Dank daarvoor! Dit wordt niet onderschat.
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Financiën
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