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Inleiding

Wij presenteren u hierbij het jaarverslag
over het boekjaar 2020 van de Stichting
Ubomi Obutsha Nederland (SUON). Hierin
lichten wij de behaalde resultaten over het
afgelopen jaar toe.
Oud vrijwilligers van het Ubomi Obutsha
Centre in het Kwazakhele Township van
Port Elizabeth (Zuid-Afrika) waren in 2011
de oprichters van SUON. De oprichters
merkten tijdens hun vrijwilligerswerk hoe
kwetsbaar en afhankelijk van financiële hulp het centrum was. Aan die hulp
wilden zij een bijdrage leveren. Kim van der
Heijden, Jarco van de Poel, Elin Hofman en
Vanessa van der Poel zitten nog steeds
in het bestuur. Daar zijn de laatste jaren
Wouter Albersen en Hans Paul Visser
bijgekomen.
Het Ubomi Obutsha Centre heeft de
ambitie zich te ontwikkelen tot een erkend,
gewaardeerd community centrum dat in
het Kwazakhele Township onmisbaar is
om de meest kwetsbare gezinnen van
de township te ondersteunen op sociaal
en cognitief gebied. Om dit te kunnen
bereiken is het centrum zich bewust dat
zij de kwaliteiten moet ontwikkelen om zelf
haar eigen toekomst in de hand te nemen.
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het
is de uitdaging voor SUON om hier op de
juiste manier een bijdrage aan te leveren.
De laatste jaren is onze samenwerking
met het centrum in Zuid-Afrika stevig
geïntensiveerd. Voor onderling vertrouwen
zijn goede communicatie, begrip en af-
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stemming belangrijke bouwstenen. SUON
investeert veel in deze relatie. Aan het
einde van de dag willen wij ook door fondsenwerving een financiële bijdrage leveren
aan de ontwikkeling van het centrum. Op
deze uitgangspunten maken wij als SUON
in steeds hoger tempo progressie.
Wij delen de ambitie van het Ubomi
Obutsha Centre om in een termijn van vijf
jaar zich te ontwikkelen tot een sterke
autonome organisatie, die professioneel is
georganiseerd en succesvol is in het lokaal
fondsenwerven, waardoor zij de steun van
SUON veel minder nodig heeft.
Alle initiatieven die wij nemen toetsen wij
aan de gewenste continuïteit van het centrum en de meerwaarde in de ontwikkeling
ervan. We letten er nauwgezet op dat onze
rol zuiver blijft. Dat wil zeggen: constructief
samenwerken, samen plannen maken,
expertise delen en fondsenwerving. Wij
nemen geen verantwoordelijkheid over
het reilen en zeilen van het centrum en
de ontwikkeling daarvan. Die verantwoordelijkheid ligt vanzelfsprekend bij de
directeur, Mark Lawler en zijn organisatie.
Wij kennen Mark inmiddels erg goed en
zijn overtuigd van zijn motieven om met de
programma’s van het centrum de meest
kwetsbare gezinnen te ondersteunen.
Hij heeft ons volledige én verdiende
vertrouwen. Mark is blij met onze steun en
samenwerking. Het afgelopen jaar hebben
wij in onze missie onmiskenbaar stappen
gezet en resultaten geboekt.

2. Ontwikkelingen Ubomi Obutsha Centre 2020
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A. Stappen Zetten (Stepping Forward)
Begin 2019 heeft het Ubomi Obutsha Centre met ons het gezamenlijke plan,
‘Stappen Zetten’, opgesteld. Het centrum is hiermee aan het werk gegaan.
Het is gegroeid in een proces van leren en bijstellen. Graag nemen we de
lezer hierin mee.
De belangrijkste resultaten van 2020 zijn:
1. In 2019 is een blauwdruk voor de managementstructuur opgesteld en
deze is in de loop van het afgelopen jaar, ondanks de Corona pandemie,
geïmplementeerd; het management team bestaat niet meer alleen uit
Mark Lawler, maar kent nu vier functies of rollen;
• Mark Lawler is de directeur die leiding geeft aan het management en
verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling van het centrum;
• Nondomiso Langa, Community Coordinator en Childcare worker en
verantwoordelijk voor de dagelijkse contacten met de deelnemers uit
de township aan de prgramma’s;
• Mabhele Mafuna, Operations Manager en Life Skills Leader. Hij heeft de
dagelijkse leiding over het reilen en zeilen in en rond het centrum;
• Alma Lawler, Programme Manager, is verantwoordelijk voor de inhoud
en ontwikkeling van de aangeboden programma’s.
2. Met de benoeming van Alma Lawler als Programme Manager, zijn tijdens
de pandemie grote stappen gezet in de programmering van de activiteiten
door het centrum. De nadruk is komen te liggen op het zogenaamde Family
Focus Program. Het doel blijft om kinderen en hun gezinnen te leren zich
beter staande te houden. De aandacht ligt niet meer alleen op het kind, maar
op het hele gezin. In 2020 is hier een eerste start mee gemaakt en hebben
23 zeer kwetsbare en hulpbehoevende (gebroken) gezinnen hier aan mee
gedaan. Voor 2021 zijn circa honderd gezinnen uitgenodigd om aan dit
programma deel te nemen.

3. Het is Mark Lawler gelukt om medio 2020 een lokale Board, die bestaat uit
7 personen, aan te stellen. Dit is ook een strategische stap uit het plan Stappen Zetten (Stepping Forward). De leden zijn betrokken Zuid-Afrikanen die al
jaren het centrum op ad-hoc basis steunen. In 2021 komt het erop aan dat
de Board concreet gaat bijdragen aan inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen. Op verzoek van het centrum heeft SUON heeft ook een stoel in
de Board. SUON zal in deze board deelnemen voor zolang dat gewenst wordt
en past binnen de gewenste samenwerking.
4. Rechtstreeks aan de Board is een Support team gekoppeld dat bestaat uit
ca. 12 leden. Het Support team wordt geleid door een lid van de Board. De intentie ervan is dat het Support Team zich focust op lokale fondsenwervingsinitiatieven en kennis daarover deelt met Mark. Dit helpt om de capaciteit van
het centrum te ontwikkelen om succesvol en structureel fondsen te werven.
B. Ontwikkelingen pandemie, voedselpakketten en - vouchers
In maart 2020 sloeg de coronapandemie ook in Zuid-Afrika toe en eind
maart ging het land op slot. Zuid-Afrika kent vooral een hele grote informele
economie die in de townships de bedrijvigheid bepaalt. Van de ene op de
andere dag vielen voor miljoenen mensen in de townships de inkomsten weg.
De overheid stelde daar slechts op zeer bescheiden schaal iets tegenover.
Het centrum werd gedwongen de deuren te sluiten en dat betekende het
tijdelijke einde van alle programma’s, waaronder ook de soepkeuken (waaruit
jaarlijks bijna 25.000 maaltijden worden verzorgd). Mark en zijn team hebben
er onmiddellijk voor gekozen om voedselpakketten samen te gaan stellen
voor de ruim 100 gezinnen die op de ondersteuning van het centrum zijn
aangewezen. Deze werden vervolgens maandenlang vanuit de garage van
een van de vrijwilligers gedistribueerd. Er ontstond rondom die distributie
ook onrust, want ook mensen die hier niet voor in aanmerking kwamen
meenden een beroep op die pakketten te kunnen doen. Na enkele maanden
in deze precaire situatie te werken, kon in augustus de distributie vanuit
het centrum zelf worden verzorgd. Dat gaf enige rust.
Naast de voedselpakketten, werd ook een voucher programma gestart. De
‘eigen’ 100 gezinnen konden een beroep doen op een maandelijks voucher
van ca. € 16 waarmee de meest elementaire huishoudelijke boodschappen
in de lokale supermarkt konden worden gedaan.
Voor de inkoop van de vouchers en de voedselpakketten had het centrum
circa € 4.000 per maand nodig, maar dat geld was er niet. De solidariteit in
Zuid-Afrika was evenwel ongekend. Er werden op grote schaal geldinzamelingsacties opgezet. Een bekende van Mark startte de “Great Hearts”campagne ten bate van het centrum. Mensen werden via kerken en social
media opgeroepen om te doneren. De actie had succes.

5

3. Projecten SUON 2020

A. Stappen Zetten (Stepping Forward)
Het implementeren van de managementstructuur is een belangrijke en essentiële stap om de ambitie van het Ubomi Obutsha Centre te realiseren. Om
deze stap mogelijk te maken heeft SUON via fondsenwerving de middelen
gevonden om bij te dragen aan de salarissen van de Programme Manager, de
Community Coordinator en Operations Manager. Ambitie is om dit voor een
periode van 5 jaar te kunnen steunen. Dit betreft een garantiebedrag van
circa €30.000 per jaar.
Om de verdere ontwikkeling van het centrum te ondersteunen heeft SUON in
2020 binnen haar administratie een structuurfonds opgericht. Het structuurfonds van SUON heeft tot doel om voor een periode van vijf jaar jaarlijks
€ 30.000 inkomsten te realiseren ten behoeve van de ontwikkeling van de het
centrum en haar organisatie. Eind 2020 hadden wij voor circa € 12.500 per
jaar aan schriftelijke toezeggingen ontvangen (circa 42% van de doelstelling).
In tegenstelling tot donateurs van incidentele donaties, gaan de donateurs
van het structuurfonds een schenkingsovereenkomst aan met SUON voor
een periode van 5 jaar.
Gelden van dit fonds kunnen alleen worden besteed aan:
- Het ontwikkelen van inhoudelijke programma’s van het Ubomi Obutsha Centre;
- Het trainen van lokale vrijwilligers;
- Het regelen van de capaciteiten om succesvol lokaal fondsen te werven;
- Het versterken van het lokale management team;
- Bouw- en renovatieprojecten;
- Training en ontwikkeling van vrijwilligers en managers.
Het verwachte resultaat van het Structuurfonds is dat het centrum zodanig
geholpen wordt om zich te ontwikkelen dat er over 5 jaar een professionele
organisatie staat met een gezonde financiële basis en die bovendien over
de capaciteiten beschikt om zelfstandig(er) de toekomst tegemoet gaat.
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3. Projecten SUON 2020
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B. Voedselpakketten en - vouchers
Ook SUON besloot om de Great Hearts campagne actief te ondersteunen.
Via onze eigen relaties werd een Lionsclub gemobiliseerd en hebben we een
professionele fondsenwerver in de arm genomen. Het resultaat was verrassend. Uiteindelijk hebben wij ten bate van de Great Hearts actie in 2020
€ 12.089 kunnen overmaken. De Great Hearts campagne is momenteel
gestopt. Als in 2021 blijkt dat er alsnog ondersteuning nodig is, wordt
bekeken of de actie doorgestart kan worden.

4. Ontwikkelingen, structuur, plannen 2021

Voor het SUON bestuur ligt er een opdracht om onze kwaliteiten in fondsenwerving verder te verbeteren. Dat wil zeggen dat we 2021 het Structuurfonds
‘gevuld’ willen hebben met een jaarlijkse toezegging van € 30.000 voor de
komende vijf jaar.
Daarnaast willen wij concrete projecten en verzoeken voor noodhulp van het
Ubomi Obutsha Centre ondersteunen door financiële middelen te werven en
ons netwerk in te zetten om dit te realiseren.
Momenteel werkt het centrum aan een aanvraag om hulp voor de verbetering en ontwikkeling van de verschillende spel- en leerruimtes (‘Playgrounds’
genaamd) binnen en buiten het centrum. Met de nieuwe ontwikkelingen merkt
het centrum dat zij over te weinig ruimtes beschikt. Wij hebben hen in contact
gebracht met Wilde Ganzen en hebben de hoop dat met de samenwerking
met Wilde Ganzen dit project concreet kan worden, zodat tot verbouwing kan
worden overgegaan en het centrum kan overgaan tot uitbreiding.
Wat betreft de inhoudelijke ontwikkeling binnen het Ubomi Obutsha Centre:
- We stimuleren medewerkers van het centrum om te werken aan hun eigen
leerontwikkeling en willen graag financieel bijdragen aan het volgen van
trainingen, cursussen en/of stages, bijvoorbeeld op het gebied van fondsen
werving of programma-ontwikkeling, aansluitend bij de doelen zoals ge
formuleerd in het plan Stappen Zetten. Op deze manier zal het centrum over
verdere kennis beschikken die bijdraagt aan de inhoudelijke ontwikkeling en
professionalisering, waardoor zij uiteindelijk beter zelfstandig kan opereren.
- Wij zetten ons er bovendien voor in dat de lokale Board daadwerkelijk een
actief adviesorgaan en toezichthouder wordt ten bate van het centrum.
De hoop is dat dit de dynamiek en het momentum versterkt én dat
Mark zich actief gesteund voelt in plaats van alles alleen te moeten doen.
- Ook is het plan dat in 2021 een of twee van onze bestuurders een her
nieuwd bezoek brengen aan Zuid-Afrika. Dat is mede op verzoek van de
lokale Board die graag eenmaal per jaar alle leden fysiek wil ontmoeten.
Voorwaarde is wel dat dit kan binnen de beperkingen van Covid19.
Wij zullen daarnaast gedurende het jaar samen met Mark het beleidsplan
‘Stappen Zetten’ evalueren en herzien. De eerste evaluaties zullen naar
verwachting in mei 2021 plaatsvinden.
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5. Financiële rapportage

Voor het verloop van het vermogen van SUON in 2020 kan het navolgende overzicht
worden gemaakt:
Beginvermogen SUON per 1 januari 2020

€ 9.277,06

Inkomsten

€ 46.778,65

Subtotaal

€ 56.050,71

Uitgaven

€ 26.490,02

Eindvermogen SUON per 31 december 2020

€ 29.560,69

Overzicht inkomsten 2020
Donaties algemeen

€ 9.068,54

Donaties Great Hearts

€ 12.793,55

Donaties Structuurfonds

€ 21.770,00

Inkomsten Goede Doelen shop
Donaties Schoolproject
Inkomsten verkoop webshop
Totaal inkomsten

€ 99,11
€ 3.000,00
€ 47,45
€ 46.778,65

Ter vergelijking: in 2019 bedroegen de inkomsten € 15.215,99.
De toename in 2020 bedroeg €31.563,66.
Toelichting op de inkomsten:
- Donaties algemeen: dit betreffen algemene ontvangen baten zonder vooraf
omschreven bestemming.
- Donaties Great Hearts: dit betreffen baten voor het voedsel en voucher
programma ‘Great Hearts’.
- Donaties structuurfonds: ontvangen inkomsten ten bate van het Structuurfonds.
- Inkomsten Goede Doelen shop: Via DoelShop.nl is het mogelijk aankopen te doen
bij veel bekende webshops. Per aankoop vindt dan een donatie plaats naar een
goed doel. Dit betreffen de door SUON in 2020 ontvangen donaties.
- Donaties Schoolproject. Dit programma helpt schoolgaande kinderen met het
betalen van hun schooluniform, schoolboeken, schrijfgerei en tas. Zo gaan
kinderen beter voorbereid naar school en is de kans groter dat zij hun school
ook daadwerkelijk afmaken. Afgelopen jaar heeft vanwege de Covid-19 pandemie
deze activiteit vrijwel stilgelegen.
- Verkopen uit de Webshop op onze site www.ubominederland.nl. Wij verkopen verschillende goederen
via onze website, zoals Afrikaanse lepeltjes, armbandjes, kaarten en verjaardagkalenders.
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Overzicht uitgaven 2020
Algemene donaties Ubomi Obutsha Centre
Donaties Great Hearts

€ 3.425,00
€ 12.089,00

Donaties Structuurfonds

€ 9.800,00

Bankkosten

€ 298,78

Algemene kosten

€ 877,24

Totaal uitgaven

€ 26.490,02

5. Financiële rapportage

Ter vergelijking: in 2019 bedroegen de uitgaven € 14.080,97.
In 2020 is er € 12.409,05 meer uitgeven.
Toelichting op de uitgaven:
- Algemene donaties Ubomi Obutsha Centre. Dit betreft in 2020 een bijdrage in de salariskosten v
an de directeur van het Ubomi Obutsha Centre. In 2020 heeft SUON € 600,- per kwartaal bijgedragen,
in totaal derhalve € 2.400,00. Daarnaast is er € 1.025,00 aan het centrum betaald in het kader van noodhulp.
- Donaties Great Hearts: dit betreffen de bijdrage vanuit SUON voor het voedsel en voucher
programma ‘Great Hearts’
- Donaties Structuurfonds: Ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen van het centrum
is vanuit het structuurfonds is in 2020 € 8.300 overgemaakt.
- Bankkosten: Hieronder vallen de kosten voor de internationale overboekingen,
maandelijkse bijdragen aan de bank en het betalingsverkeer.
- Algemene kosten: Dit betreffen administratiekosten, kosten Kamer van Koophandel, Ideal en notariskosten.
Algemene opmerkingen:
- Vanwege de Covid-19 pandemie is het schoolproject nog niet uitgevoerd. De ontvangen donaties
ten behoeve van dit project worden gereserveerd en worden gedoneerd zodra dit project kan starten.
- Alle reis- en verblijfkosten, inclusief de reizen naar Zuid-Afrika, komen niet ten laste van de stichting.
De bestuursleden oefenen hun functie onbezoldigd uit.
- Voor de werving van fondsen hebben wij dit jaar gebruik gemaakt van de diensten van een professioneel
fondsenwerver. De honorering van de fondsenwerver bestaat uit een percentage van de geworven donaties.
Bij de inkomsten zijn de donaties verwerkt onder aftrek van de honorering.
- SUON streeft ernaar tenminste 90% van alle inkomsten als donatie te verstrekken aan het
Ubomi Obutsha Centre in Zuid-Afrika.

Vermogensoverzicht per 31 december 2020
Bezittingen
Bankrekening

Vermogen
€ 29.565,69 Vermogen SUON
Algemene reserve

€ 13.891,14

Structuurfonds

€ 11.970,00

Bestemming schoolproject

€ 3.000,00

Bestemming Great Hearts
Totaal bezittingen

€ 29.565,69 Totaal vermogen

€ 704,55
€ 29.565,69

SUON heeft geen andere vorderingen noch verplichtingen aan derden.
De cijfers zijn niet door een accountant gecontroleerd. In de bijlage is een kopie
toegevoegd van het banktegoed per 1 januari 2020 en per 31 december 2020.
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6. Tot slot

Het SUON bestuur is zeer actief en wij zien ernaar uit dat ook 2021 een
succesvol jaar wordt met betrekking tot de samenwerking met het Ubomi
Obutsha Centre. Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.
In mei 2021 verwachten wij een bijeenkomst te organiseren waarin wij
ook aan de vaste donateurs in het Structuurfonds een toelichting geven,
samen met Mark Lawler over de ontwikkelingen in het centrum en bij
SUON.
Het bestuur van Stichting Ubomi Obutsha Nederland,
januari 2020
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BIJLAGE: De visie en missie van Stichting Ubomi Obutsha Nederland
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Missie
Kinderen hebben onder alle omstandigheden recht op een goede ontwikkeling en gelijke ontwikkelingskansen. Ook als zij zich in een kwetsbare
omgeving bevinden. Het Ubomi Obutsha Centrum biedt deze kansen aan
kinderen en hun gezinnen in het Kwazakhele township. Ubomi Obutsha
betekent ‘nieuw leven’. Samen met de opvoeders helpt het centrum de
kinderen de kracht te vinden hun eigen leven in positieve zin te veranderen. Deze waarden van samenwerken en ‘empoweren’ liggen SUON nauw
aan het hart. Door onze eigen rechtstreekse ervaringen met het centrum
en met haar medewerkers, voelen wij ons sterk verbonden met de eigen
missie van het centrum. Wij willen betrokken blijven en met het centrum
samenwerken aan haar toekomst.
Visie
Wij willen, met inzicht in de behoeften die er leven en in goede samenwerking, bijdragen aan de continuïteit van het Ubomi Obutsha Centrum
en aan de ontwikkeling naar een professioneel centrum. Een centrum dat
de meeste kwetsbare inwoners van het Kwazakhele township op grote
schaal scholing en ondersteuning biedt en die gericht is op maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling. In het bijzonder hopen wij te bereiken
dat de organisatie haar taak kan uitoefenen vanuit een gezonde structurele financiële basis. SUON draagt enerzijds bij door financiële steun en
anderzijds door het delen van haar energie, expertise en netwerk. Wij zijn
er niet om leiding te geven aan het centrum, maar om zodanig te faciliteren dat het Ubomi Obutsha Centrum uiteindelijk zelfstandig haar eigen
doelen realiseren kan.

Bijlage 2 behorend bij financiële rapportage

