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1. Algemene gegevens 
 

De Stichting The Pearls of Africa, hierna te noemen “de stichting”, is 23 maart 2015 
opgericht in de gemeente De Ronde Venen en ingeschreven bij de kamer van 
koophandel onder nummer 62927396 (RSIN nummer: 855018239). 

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden, te weten: 

- Dhr. Remco Kwint (Bestuursvoorzitter), 
- Dhr. Arnout Fransen (Secretaris) en 
- Dhr. Frank Redegeld (Penningmeester) 
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2. Bestuursverslag 
 
 

In 2017 is de groei van het aantal families gesteund door de stichting langzaam gegroeid. De 
focus van de hulp heeft meer gelegen op de bestaande families. Met een aantal van hen is 
de stichting gestart met intensieve coaching met als doel inkomen verbetering.  Het resultaat 
is dan ook dat een aantal families deels een eigen inkomen heeft kunnen opbouwen 
waarmee ze beter in staat zijn voor de eigen familie te zorgen.  
 
Verder heeft de stichting een noodopvang gerealiseerd voor de lokale inwoners van 
Makenke. De noodopvang is gebouwd met als doel mensen op te vangen die om bepaalde 
redenen uit huis gezet worden. Hen wordt tijdelijk onderdak aangeboden. Het geheel wordt 
gecontroleerd door de lokale leider van het dorp die op steenworp afstand van de 
noodopvang woont. Voor een aantal van de studenten is de opleiding met positief resultaat 
afgerond. De meeste van hen hebben een passende baan gevonden en zijn zo in staat 
gesteld om voor hun families zorg te kunnen dragen. Tenslotte is door de stichting de Youth 
Alpha cursus voortgezet waardoor meer jongeren de toegang tot het evangelie hebben 
gekregen.  
 
Het jaar 2018 staat grotendeels in het teken van de overdracht van de dagelijkse 
werkzaamheden aan de lokale stichting Worthy 2 Shine. Na het vertrek van de familie Kwint 
(gepland medio 2018) worden de dagelijkse werkzaamheden overgenomen door Tenywa 
Rogers. De stichting acht Tenywa Rogers capabel om het werk wat gestart is door de familie 
Kwint op een positieve manier te vervolgen. Tenywa Rogers zal van de stichting een 
maandelijkse vergoeding krijgen voor het werk wat hij doet. Deze vergoeding zal bij aanvang 
ongeveer € 100,- per maand bedragen. Naast de overdracht van werkzaamheden hoopt de 
stichting in 2018 een studiecentrum te gaan realiseren voor de studenten in Makenke. In dit 
voldoende verlichte centrum kunnen de jongeren van Makenke ongestoord hun huiswerk 
doen. Dit met als doel betere prestaties op school en daarmee een betere kans op een 
goede toekomst. Overdag zal het centrum gebruikt worden voor het geven van voorlichting 
op het gebied van hygiëne, family-planning en inkomensverbetering. Ook zal de Youth Alpha 
een gevolg krijgen in dit nog te realiseren studiecentrum. Na het vertrek van de familie Kwint 
zal de stichting voortbestaan als donor voor de lokale stichting Worthy 2 Shine. Beide 
stichtingen zullen nauw verbonden blijven door een regelmatige communicatie met elkaar. 
Het beleid zal worden gemaakt door stichting The Pearls of Africa waarna de lokale stichting 
deze zal uitvoeren. Voor de inhoud van het beleid wordt de inbreng van de lokale organisatie 
meegewogen.  
 
De Samenstelling van het bestuur is sinds de oprichting ongewijzigd gebleven. De leden van 
het bestuur krijgen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij uitvoeren voor de 
stichting.  



 

 

4 

3. Balans  
 
Balans per 31 december 2017 
(alle bedragen luiden in Euro) 

 

  2017  2016 

     
Vlottende activa     
Liquide middelen 5.2.1) 13.207  10.594 

  13.207   10.594 

     

Stichtingskapitaal     

Overige reserves 5.2.2) 13.207  10.594 

  13.207  10.594 

     
     
 

4. Staat van baten en lasten 
 
Staat van baten en lasten over 2017 
(alle bedragen luiden in Euro) 

 

  2017   2016 

      
Baten      

Giften en bijdragen 5.3.1) 24.616   13.956 
Overige baten 5.3.2) -   - 

  24.616   13.956 
      
Lasten      
Kosten activiteiten 5.3.3) 21.786   9.345 
Stichtingskosten 5.3.4) 217   335 

  22.003   9.680 
      

Resultaat  2.613   4.276 
      
Resultaatbestemming:      
Toegevoegd aan het 
stichtingskapitaal  2.613 

 
 4.276 
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5. Toelichting 
 

5.1 Algemene toelichting 

 
5.1.1 Activiteiten 
The Pearls of Africa stelt zich ten doel fondsen te werven voor projecten in de meest arme dorpjes 
rondom de tweede grootste stad van Uganda, Jinja, op het gebied van scholing, medische zorg, 
woonomstandigheden en voorlichting voor kansarmen. 

1- De stichting stelt zich ten doel kansarme kinderen de mogelijkheid te bieden van goed 
onderwijs. 

In samenwerking met LifeStep (www.facebook.com/lifestep.ministriesuganda) zal worden 
bekeken welke school het best aansluit bij welk kind. De stichting The Pearls of Africa zal 
zorgdragen voor: 

• Het voldoen van het schoolgeld 

• De aanschaf van de benodigde boeken 

• De aanschaf van een schooluniform 

• De aanschaf van diverse andere benodigdheden die de school verlangt. 
 

2- De stichting streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen in de dorpjes medische hulp te kunnen 
verlenen.  

Hierbij valt te denken aan: 

• Vervoer van/naar het ziekenhuis/de kliniek. 

• Het voldoen van de medische kosten 

• Advisering van de noodzaak van goede hygiëne 

• Advisering over ziektes als Malaria en HIV. 

 
3- De stichting stelt zich als doel ervoor te zorgen dat de lokale bevolking in een goede 

hygiënische woonomgeving kan leven.  

Om dit te kunnen bereiken zorgt de stichting voor oa: 
• Het bekostigen van de reparatie/renovatiekosten bij lekkage of slijtage van de woning. 
• Het voldoen van de bouwkosten daar waar reparatie niet meer mogelijk is. 
• Leveren van matrassen/ muggennetten 
• Advisering van een goede hygiëne 

 

4- De stichting tracht de opgedane kennis over te dragen aan de lokale bevolking.  

Dit betekent dat de stichting zich zal inzetten voor: 

• Een ‘lifecourse’ training waarin alle belangrijke aspecten m.b.t. gezondheid, financiën 
en family planning gedeeld zal worden 

• Advisering van de noodzaak van goede hygiëne 

• Advisering over ziektes zoals Malaria en HIV 

• Advisering over het kunnen voorzien in eigen levensonderhoud 
 

http://www.facebook.com/lifestep.ministriesuganda
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De jaarrekening over 2017 is opgesteld op basis van Titel 9 Boek 2 BW en RJ 650 fondsenwervende 
instellingen.  
 
De jaarrekening is gepresenteerd in Euro’s. De presentatie van vergelijkende cijfers kan gewijzigd zijn 
om een beter inzicht te geven of om beter aan te sluiten bij de presentatie van de huidige periode.  
 
5.1.1 Grondslagen van resultaatbepaling 

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering 
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in 
het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin 
deze voorzienbaar zijn. 
 

5.2 Toelichting op de balans 

 

5.2.1 Liquide middelen 

De liquide middelen betreffen een rekening courant bij de Rabobank. Alle liquide middelen zijn 
terstond opeisbaar door de Stichting. 

 

5.2.2 Stichtingskapitaal en reserves 

Stichtingskapitaal 
Het Stichtingskapitaal bedraagt ultimo december 2017 € 13.207,- (2016: € 10.594,-) en is volledig 
ontstaan uit de resultaatbestemming van de afgelopen jaren. Het stichtingskapitaal zal volledig 
worden aangewend om de doelen van de stichting ten uitvoer te brengen in de toekomstige jaren.  
Er is geen continuiteitsreserve gevormd aangezien de stichting geen toekomstige verplichtingen is 
aangegaan en alle bestuursleden hun werkzaamheden volledig zonder vergoeding uitvoeren. 
 
Het verloop van het stichtingskapitaal is als volgt: 
 

  2017  2016 

  €  € 

1 januari  10.594  6.318 

Resultaatsbestemming  2.613  4.276 

31 december  13.207   10.594 
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5.3 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 
5.3.1 Giften en bijdragen 

De ontvangen giften en bijdragen voor het jaar 2017 bedroeg € 24.616,- (2016: € 13.956,-). De giften 
en bijdragen zijn veelal van algemene aard. Er zijn echter ook een aantal specifieke giften die 
bedoeld zijn voor de scholing en ondersteuning van de kinderen van de Pearls of Africa. Tevens zijn 
er giften en bijdrage ontvangen voor specifieke grote projecten, zoals de bouw van de noodopvang en 
studiehal. 

5.3.2 Overige baten 

In zowel 2017 als 2016 zijn er geen overige baten geweest. 

 

5.3.3 Kosten activiteiten 

De kosten van de activiteiten kan als volgt worden gespecifieerd: 
 
  2017  2016 

  €  € 

     

Scholing  9.848  5.245 
Medische zorg  729  756 
Woon- & leefomstandigheden  2.146  1.757 
Kosten noodopvang & studiehal  8.462  - 
Startkapitaal lokale projecten  99  1.091 
Overige kleine activiteiten  502  496 

  21.786   9.345 

 

5.3.4 Stichtingskosten 

De stichtingskosten betreffen die kosten die benodigd zijn om de Stichting haar activiteiten te laten 
uitvoeren. Daarnaast maakt de stichting bankkosten en worden er kosten gemaakt voor 
reisdocumenten van de familie Kwint. 
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6. Overige informatie 
 

Werknemers 

De Stichting heeft geen werknemers in dienst en het bestuur heeft geen vergoeding ontvangen voor 
de verrichte werkzaamheden. 
 
 
 
Zevenhoven, 15 februari 2018 
 
 
 
Het bestuur: 
 
 
 
 
R. Kwint   A. Fransen   F.G.H. Redegeld 


