
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting The Pearls OF Africa 
 
 Gemeente De Ronde Venen 
 
 Jaarrekening 2018 
 
 (geen verplichting tot deponering bij het handelsregister, dossiernummer 62927396) 

 
 

 
 
 Vastgesteld: Zevenhoven 5 maart 2019  



 

 

1 

 
 
 

Inhoudsopgave 

 

1. Algemene gegevens .......................................................................................................................... 2 
2. Bestuursverslag ................................................................................................................................. 3 
3. Balans ............................................................................................................................................... 4 

4. Staat van baten en lasten ................................................................................................................... 4 
5. Toelichting ........................................................................................................................................ 5 

5.1 Algemene toelichting ................................................................................................................. 5 

5.1.1 Activiteiten ......................................................................................................................... 5 
5.1.1 Grondslagen van resultaatbepaling ..................................................................................... 6 

5.2 Toelichting op de balans ............................................................................................................ 6 
5.2.1 Liquide middelen ................................................................................................................ 6 

5.2.2 Stichtingskapitaal en reserves ............................................................................................. 6 
5.3 Toelichting op de staat van baten en lasten................................................................................ 7 

5.3.1 Giften en bijdragen ............................................................................................................. 7 
5.3.2 Overige baten ...................................................................................................................... 7 
5.3.3 Kosten activiteiten .............................................................................................................. 7 

5.3.4 Donaties aan de stichting Worthy 2 Shine .......................................................................... 7 
5.3.5 Stichtingskosten .................................................................................................................. 8 

6. Overige informatie ............................................................................................................................ 8 
Werknemers ...................................................................................................................................... 8 

 
 
 
 



 

 

2 

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 
 
2018 heeft vooral in het teken gestaan van de transitie van de familie Kwint naar Nederland 
en de opvolging van de stichting in het werkgebied Makenke. Om de voortgang te kunnen 
realiseren na het vertrek van de familie Kwint is er een lokale stichting opgericht onder de 
naam Worthy 2 Shine limited. De enige werknemer van de stichting is mw. Kalubako Kate. 
Kate is afgestudeerd in rechten en heeft een tijd lang in de advocatuur gewerkt. Dit had 
echter niet haar hart. Naast haar werk, is zij actief als vrijwilligster bij een soortgelijke 
organisatie opgericht door haar broer. Omdat deze organisatie klein is, heeft zij voldoende 
tijd over om ook voor onze lokale stichting Worthy 2 Shine te werken. We zijn ontzettend blij 
dat ze aan boord is gestapt. Kate ontving vanaf mei-2018 een maandelijkse vergoeding, 
inclusief onkosten voor telefoon, internet en transportkosten. In 2019 zal zij meer dagen per 
week gaan werken voor de stichting en derhalve is de maandelijks vergoeding inclusief 
onkosten omhoog bijgesteld. De maandelijkse vergoeding aan Kate en de bankkosten zijn de 
enige onkosten die de Ugandese stichting maakt. Alle andere bedragen die als donatie bij 
The Pearls of Africa binnen komen, gaan via de lokale stichting Worthy 2 Shine rechtstreeks 
naar de families die ondersteund worden. Zowel Remco als Joanne Kwint hebben zitting in 
het bestuur van Worthy 2 Shine. Dit betekent concreet dat het financieel beheer volledig in 
handen is van de familie Kwint. Daarnaast houdt dhr F.G.H. Redegeld in zijn rol als 
penningmeester van de stichting the Pearls of Africa toezicht op de uitgaven van Worthy 2 
Shine. 
 
Afgelopen jaar is er besloten om geen nieuwe families in het programma onder te brengen. 
Het huidige aantal kinderen/jongeren bleef daarmee op 50 staan. Ook in 2019 zullen we 
geen nieuwe families onderbrengen. Eerst willen we in kaart brengen of de huidige families 
door Kate onderhouden kunnen worden. Wanneer blijkt dat het niet haalbaar is, zal een 
mogelijk een 2de werknemer worden aangetrokken. Voor alsnog lijkt Kate het huidige aantal 
goed aan te kunnen. De studiehal is begin 2018 gerealiseerd en wordt dagelijks gebruikt 
door de schoolgaande kinderen uit Makenke. Het is een plek waar ze samen komen, 
informatie uitwisselen en hun huiswerk kunnen doen. Ook de noodopvang wordt regelmatig 
gebruikt voor tijdelijke opvang voor mensen in nood. Het beheer van deze twee gebouwen 
ligt in de handen van de heer Okelle, de dorpshoofd van Makenke.  
 
Kortom 2019 zal in het teken staan van het onderhouden van de huidige relaties. Op 
geestelijk gebied hopen we dit jaar meer verdieping te realiseren. Om dit te bereiken gaat 
Kate bijeenkomsten organiseren waarin het christelijk geloof centraal komt te staan. Dit doet 
ze in samenwerking met de andere stichting waar zij werkzaam is. Ook het programma van 
Youth Alpha zal in 2019 meerdere keren worden uitgerold voor de jongeren in Makenke. De 
studiehal wordt gebruikt voor het houden van dergelijke bijeenkomsten. 
 
In 2019 zullen alle families die nog geen solar hebben, dit ontvangen. Hiermee verbeteren 
we de kwaliteit van leven voor de families van The Pearls of Africa. Tevens ontvangen de 
meeste kinderen/jongeren nieuwe school uniformen en sports wear. De stichting heeft 
hiervoor een mooie donatie ontvangen welke aan dit doel wordt besteed. 
 
De samenstelling van het bestuur is sinds de oprichting in 2015 ongewijzigd gebleven. De 
leden van het bestuur krijgen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij uitvoeren voor 
de stichting.  
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3. Balans  
 
Balans per 31 december 2018 
(alle bedragen luiden in Euro) 

 

  2018  2017 

     
Vlottende activa     
Liquide middelen 5.2.1) 11.664  13.207 

  11.664   13.207 

     

Stichtingskapitaal     

Overige reserves 5.2.2) 11.664  13.207 

  11.664  13.207 

     
     
 

4. Staat van baten en lasten 
 
Staat van baten en lasten over 2018 
(alle bedragen luiden in Euro) 

 

  2018   2017 

      
Baten      

Giften en bijdragen 5.3.1) 17.064   24.616 
Overige baten 5.3.2) -   - 

  17.064   13.956 
      
Lasten      
Kosten activiteiten 5.3.3) 11.292   21.786 
Donaties aan Worthy 2 Shine 5.3.4) 7.158   - 
Stichtingskosten 5.3.5) 157   217 

  18.607   22.003 
      

Resultaat  (1.543)   2.613 
      
Resultaatbestemming:      
Onttrokken aan het stichtingskapitaal 1.543   - 
Toegevoegd aan het stichtingskapitaal -   2.613 
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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 
 
De jaarrekening over 2018 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.  

http://www.facebook.com/lifestep.ministriesuganda
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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 2018 € 11.664,- (2017: € 13.207,-) 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: 
 

  2018  2017 

  €  € 

1 januari  13.207  10.594 

Resultaatsbestemming  (1.543)  2.613 

31 december  11.664   13.207 
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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 2018 bedroeg € 17.064,- (2017: € 24.616,-). De giften 
en bijdragen zijn veelal van algemene aard. Er zijn echter ook een aantal giften die specifiek bedoeld 
zijn voor de scholing en ondersteuning van de kinderen van de Pearls of Africa of voor andere 
specifieke projecten. 

5.3.2 Overige baten 

In zowel 2018 als 2017 zijn er geen overige baten geweest. 

 

5.3.3 Kosten activiteiten 

De kosten van de activiteiten kan als volgt worden gespecifieerd: 
 
  2018  2017 

  €  € 

     

Scholing  3.002  9.848 
Medische zorg  142  729 
Woon- & leefomstandigheden  2.544  2.146 
Kosten noodopvang & studiehal  5.184  8.462 
Startkapitaal lokale projecten  269  99 
Overige kleine activiteiten  151  502 

  11.292   21.786 

5.3.4 Donaties aan de stichting Worthy 2 Shine 

Het onderstaande verloopoverzicht laat zien hoe de donaties aan de stichting Worthy 2 Shine 
gebruikt zijn ter uitvoering van de doelstellingen van de Pearls of Africa.  

 
  2018  2017 

  €  € 

Stand per 1 januari  -  - 

Donaties van de Pearls of Africa  7.158  - 

Uitgaven stichting Worthy 2 Shine  (5.543)  - 

Koersverschil vreemde valuta  110  - 

Stand per 31 december  1.725  - 

     

De Ugandese stichting houdt een bankrekening in de lokale valuta (UGX). De bedragen in 
bovenstaand overzicht zijn derhalve geconverteerd naar euro’s tegen een representatieve 
koers. De koersverschillen die ontstaan bij de omrekening naar euro’s zijn apart in 
onderstaand overzicht verantwoord. De stichting Worthy 2 Shine heeft per eind 2018 nog een 
stichtingskapitaal van UGX 7.468.316,- (+/- € 1.725,-) op de bankrekening staan.   



 

 

8 

Specificatie uitgaven Worthy 2 Shine:   

Scholing  4.429  - 
Medische zorg  76  - 
Woon- & leefomstandigheden  71  - 
Kosten noodopvang & studiehal  23  - 
Overige kleine activiteiten  219  - 
Stichtingskosten  735   

  5.543   - 

5.3.5 Stichtingskosten 

De stichtingskosten betreffen die kosten die benodigd zijn om de Stichting haar activiteiten te laten 
uitvoeren, zoals bankkosten. 

 
6. Overige informatie 

 

Werknemers 

De Stichting heeft geen werknemers in dienst en het bestuur heeft geen vergoeding ontvangen voor 
de verrichte werkzaamheden. 
 
 
 
Zevenhoven, 25 maart 2019 
 
 
 
Het bestuur: 
 
 
 
 
R. Kwint   A. Fransen   F.G.H. Redegeld 


