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Vincent’s Fysiotherapie project
Vincent's Fysio is in 2012 gestart om tegemoet te komen aan de behoeften van ouders met kinderen
met een handicap. Een op de tien kinderen in Oeganda wordt geboren met een vorm van handicap.
Deze variëren van extreem ernstige lichamelijke en/of geestelijke handicaps tot zeer milde handicaps
die nauwelijks merkbaar zijn. De meeste gemeenschappen zien het hebben van een handicap echter
nog steeds als een slecht voorteken, pech, straf of een vloek voor de zonden die de ouders moeten
hebben begaan. Sommige mensen zien een handicap als hekserij of een besmettelijke aandoening die
moet worden vermeden, waardoor gezinnen met kinderen met een handicap alleen en geïsoleerd
achterblijven. Het gebrek aan direct beschikbare ondersteuning en informatie aan ouders voorkomt
dat ze hun kinderen op jonge leeftijd kwaliteitsvolle zorg kunnen geven, wat op zijn beurt de ernst van
de toestand van de kinderen verhoogt.
Vincent's Fysio project helpt de kinderen en hun ouders op de volgende manieren.
•

•

•
•

•

Twee keer per week komt er een fysiotherapeut naar ons project om de kinderen te
behandelen en om de ouders te leren wat voor oefeningen ze kunnen doen om hun kinderen
in hun ontwikkeling te helpen.
We helpen de ouders om hulpmiddelen aan te kunnen schaffen waardoor het leven van de
ouders en kinderen makkelijker te maken. Dit kunnen rolstoelen, staan frames en
loopbeugels zijn.
Medische zorg. Dit kunnen medicijnen, chirurgische ingrepen, gespecialiseerde tests en
diagnostiek zijn, zoals EEG, CT-scans, MRI-scans, muskietennetten en voedingssupplementen.
In een aantal situaties helpen we de ouders met gezondere voeding voor hun kinderen.
Sommige kinderen eten heel slecht door hun handicap en de ouders hebben niet de
mogelijkheden om beter eten te kopen voor hun kind. Wij ondersteunen dan.
In sommige situaties zie je dat de ouders het op hebben gegeven en niet het gevoel hebben
dat ze nog voor hun kind kunnen zorgen. Wij hebben een plek op ons terrein waar de (vaak)
moeder dan kan verblijven met haar kind(eren). Wij ondersteunen en helpen de moeder om
weer op te krabbelen zodat ze weer sterk genoeg is om de zware last weer zelf aan te
kunnen.
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Onderwijs en pleeggezin
“Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen.”
Nelson Mandela.
Als een kind een opleiding krijgt dan wordt zijn of haar toekomst rooskleuriger en worden hun dromen
een mogelijkheid. Een opgeleid kind zal in staat zijn om werk te vinden om een toekomst voor zichzelf
en hun gezin veilig te stellen, een kans om een duurzaam inkomen te verdienen en hen te helpen de
armoedecyclus te doorbreken. Door beter opgeleid te zijn, kan een kind veel eerder worden
geïnformeerd over zijn gezondheid en welzijn, waardoor de kansen op kindhuwelijken, vroege
zwangerschappen en HIV/AIDS-contractie worden verkleind. Onderwijs is de sleutel tot bestrijding
van armoede en ziekte.
Home Sweet Home heeft in 2009 een gezin gevormd voor 15 kinderen die geen andere plek hadden
om te wonen. Een aantal van deze kinderen heeft een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en
gaan naar onze zorgboerderij voor hun beroepsopleiding en dagbesteding.
We hebben 9 kinderen die naar school gaan en waar we een opleiding voor betalen. In het schooljaar
van 2020 hebben we 2 kinderen die nog naar de basisschool gaan, 4 kinderen die naar het voortgezet
onderwijs gaan en 3 kinderen die naar het vervolgonderwijs gaan.
We zien het als een hele belangrijke taak om te zorgen dat al onze kinderen naar een goede school
kunnen gaan omdat we weten dat dit hun toekomst veilig zal stellen.
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Ondervoeding
Al jaren helpt Home Sweet Home af en toe een aantal ondervoede kinderen. Via Vincent's Fysio
project hebben we een aantal ondervoede “gehandicapte” kinderen mogen helpen.
In 2019 groeide de vraag. Binnen een aantal maanden hoorden ouders via via dat we hun zouden
kunnen helpen en hadden we ineens 7 kinderen en hun ouders die we hielpen.
In eerste instantie ziet de hulp er vooral faciliterend en financieel uit. We brengen de kinderen en hun
ouders naar de betere ziekenhuizen en betalen daar voor hun zorg en andere benodigdheden. De
situatie van deze kinderen en ouders ziet er vaak niet goed uit en de thuissituatie is vaak geen goede
situatie om naar terug te gaan als ze ontslagen worden uit het ziekenhuis. Het is vaak duidelijk dat het
kind dan meteen terug zou vallen.
Wij hebben een plek gecreëerd waar de ouders (vaak alleen moeder) met haar kind(eren) kan
verblijven tot het weer een stuk beter gaat met de kinderen en ouders en ze echt weer op hun eigen
benen kunnen staan. Als het niet wenselijk of mogelijk is voor de moeder om bij ons te verblijven dan
worden de kinderen voor het ontbijt gebracht en worden na het avondeten weer opgehaald worden.
We werken dan met de ouders samen terwijl het kind nog gewoon bij ze slaapt en dus woont.
Wij willen er alles aan doen om het kind bij de ouders te houden en proberen er alles aan te doen om
dit te bewerkstelligen. We nemen daarom de zorg ook nooit (helemaal) over en de ouders moeten
zoveel mogelijk zelf doen. Zo gaan de ouders zelf naar het ziekenhuis voor de onderzoeken en
medicatie en helpen de ouders mee om het eten te maken zodat ze zelf zien wat er gezond is.
We willen ook een safe haven zijn voor de moeder en zullen haar begeleiden om haar eigen geluk te
vinden. We helpen bijvoorbeeld met het verkrijgen van voorbehoedsmiddelen en een start bedrag om
een bedrijfje op te zetten.
Elke situatie is anders en de hulp die we geven ziet er dan ook altijd anders uit.
We bouwen aan sterke gezinnen die langzaam hun eigen weg weer vinden.
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Zorgboerderij
Visie
Een wereld waarin de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking op alle mogelijke manieren
gelijk is aan valide mensen. Praktisch, emotioneel, medisch en spiritueel.
Missie
Gezelschap, vriendschap, aanmoediging, ondersteuning en werkkansen bieden aan mensen met een
handicap. Om integratie in de samenleving te stimuleren en praktische hulp te bieden met betrekking
tot beroepsopleiding en medische (fysio) zorg.
Sinds 2015 hebben we op het terrein van Home Sweet Home een zorgboerderij waar 5 we dagen per
week dagbesteding aanbieden aan jongeren met een (verstandelijke) beperking vanuit de omliggende
dorpen. Een groep van rond de 15 jongeren werken samen met boeren en een juf en meester op het
land en met de dieren. Ze leren de verschillende groenten en fruit te onderscheiden en hoe deze
groeien en verbouwd worden.
Ook hebben we een groot aantal verschillende diersoorten die we houden en samen met de jongeren
verzorgen. De jongeren genieten van het samen zijn en productief bezig zijn met elkaar.
Allereerst gaat er een gedeelte van de opbrengst naar het gezinshuis. Daarnaast verkopen we een
deel, wat we dan weer terug in de boerderij investeren door het aanschaffen van bijvoorbeeld nieuwe
zaden, gereedschap of andere middelen die we gebruiken. Als we nog meer producten/groente/fruit
overhebben verdelen we dit over de deelnemers van de boerderij om mee te nemen naar huis. De
ambitie is om steeds meer zelfvoorzienend te worden.

Het dagritme
Rond 07.30 druppelen de eerste kinderen binnen op het terrein van Home Sweet Home. We beginnen
de dag altijd met ontbijt. Het ontbijt bestaat uit porridge, een soort pap. Na het ontbijt bespreken we
de taken van de dag door en delen we de deelnemers en werkers in groepjes, met elk hun eigen
taken. Als er grote klussen te doen zijn werken we met z'n allen. Vaak beginnen we in de tuin, we
wieden onkruid, geven de planten water, zaaien en verzorgen onze planten en groentes. Rond 10:30
hebben we een pauze waar we water drinken met een snack. Een snack is voor ons vaak fruit uit de
eigen tuin. Ook lezen de juf/meester soms een boek voor en zingen we wat met elkaar. Na de pauze
gaan we beginnen met het verzorgen van de dieren. Alle hokken worden schoongemaakt, drinkwater
ververst en alle dieren krijgen aandacht van ons! Ook maken we de gereedschappen die we in de tuin
hebben gebruikt weer netjes schoon. Rond 12.00 eten we een warme lunch. Al dat harde werk
verdient een goede maaltijd. Na ons eten geven we alle dieren eten. Daarna maken we onze laarzen
en overal schoon en gaan we langzamerhand weer naar huis. Dit is rond 15:00. Soms blijven we nog
even plakken, spelen we met elkaar of kletsen we gewoon nog even.
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Bestuur in Nederland
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting Home Sweet Home. Het bestuur vergadert
tenminste zes keer per jaar over fondsenwerving, de financiën, actuele en inhoudelijke zaken binnen
de projecten en persoonlijke ontwikkelingen. Het bestuur onderhoudt nauw contact met Suzan en
Zenon om goede samenwerking en ondersteuning te realiseren. De dagelijkse leiding binnen de
projecten van Home Sweet Home is belegd bij Suzan en Zenon in Oeganda.
Als sinds de oprichting van Home Sweet Home is Judo Tempelaars betrokken bij de stichting,
momenteel als algemeen bestuurslid.
In juli 2019 zijn er drie nieuwe bestuursleden aangetreden:
Rosalie Buizer als secretaris
Karin van der List als penningmeester (vanaf 2020 algemeen bestuurslid)
Anna van der Kooij als voorzitter
In september 2019 sloot Eline Verhaar aan als algemeen bestuurslid.
In april 2020 sloot Tobias Tanis aan als penningmeester.
In juni 2019 is de overdracht geweest van het afgetreden bestuur. In juli en augustus heeft het nieuwe
bestuur zicht verkregen op de structuur van de stichting, de werkzaamheden van het bestuur, de
donateurs en alle lopende zaken. September en oktober stonden in het teken van het vernieuwen van
de website en is er een privacy beleidsstuk geschreven op basis van de Wet AVG. In november en
december is alle respons op de Net5 uitzending Baby in het buitenland verwerkt. De positieve reacties
waren overweldigend. De uitzending heeft 230 nieuwe donateurs opgeleverd, die Home Sweet Home
uit een benarde financiële situatie hebben geholpen.
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Financiële verantwoording
Stichting Home Sweet Home
31-12-2018

31-12-2019

Balans per
ACTIVA
Liquide Middelen
ABN AMRO Rekening Courant
RABO Rekening Courant
RABO Spaarrekening
Totale Liquide Middelen

€
€
€
€

1 277
8 274
50 985
60 536

€
€
€
€

280
4 811
45 980
51 071

Vordering en overlopende activa

€

-

€

6 165

TOTAAL ACTIVA

€

60 536

€

57 236

Eigen Vermogen
Bestemmingsreserve Home Sweet Home
Bestemmingsreserve Zorgboerderij
Totaal Eigen Vermogen

€
€
€

37 296
23 240
60 536

€
€
€

36 598
10 591
47 189

Schulden en overlopende Passiva

€

-

€

10 047

TOTAAL PASSIVA

€

60 536

€

57 236

PASSIVA

Exploitatie rekening
2019
Beheerskosten Nederland
Algemene en bestuurskosten
Juridisch advies
Bankkosten en betalingsverkeer
Rentebaten
Totaal beheerskosten Nederland

€

€
€
€

-

-715
€

€
€
€

Zorgboerderij
Baten: Donaties, acties, bijdragen
Kosten medewerkers zorgboerderij
Verzekeringen medewerkers
Exploitatiekosten zorgboerderij
Totaal kosten zorgboerderij
Resultaat zorgboerderij

€
€
€

€

€

58 410
€
€
€

€

44 897

€

-50 907

1 018

36 396

-5 001
-1 687
-25 762

€
€
€
€

€

-32 450

€

-1 693

€

-6 010

-8 806
-4 036
-38 065

-57 392
€

14

-1 617

-9 991
-5 294
-42 106
€

-642
-301
-764

5
€

Weeshuis en daycare
Baten: Donaties, acties, bijdragen
Kosten management Oeganda
Verzekeringen management Oeganda
Exploitatiekosten weeshuis en daycare
Totaal kosten weeshuis en daycare
Resultaat weeshuis en daycare

Totaal Exploitatieresultaat

-902
€

€

2018

€

16 900

€

-14 283

-1 763
-538
-11 982

€

3 946

€

2 617

€

3 347

€

-5 086
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Toelichting
Stichting Home Sweet Home kent in 2019 een bestuur van zes onbezoldigde leden. De stichting heeft
geen gesalarieerde medewerkers. De stichting beheert liquide middelen, welke zijn aangegeven aan
de ACTIVA-zijde. Over het jaar 2019 is een toename van de totale ACTIVA van 5.6 % te zien. Aan de
PASSIVA-zijde worden de bestemmingsreserves weergegeven. Deze aantallen zijn gebaseerd op de
uitgaven van de stichting in 2019 en de prognose voor 2020.
De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 juni 2020
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Vooruitblik 2020
In 2020 hoopt het bestuur van Home Sweet Home meer fondsenwervende acties op touw te kunnen
gaan zetten. De geweldige resultaten van Baby in het buitenland smaken naar meer!
Het is een ambitie dat Home Sweet Home steeds meer zelfvoorzienend wordt. De afhankelijkheid van
het bestuur en van donateurs kan hierdoor verminderen en meer zekerheid voor de toekomst kan
ontstaan. Hiervoor liggen voor Home Sweet Home mooie kansen. Naast de zorgboerderij die meer zou
kunnen gaan opleveren, is er een nieuw guest house voor 16 personen gebouwd en is er de
mogelijkheid om vrijwilligers te ontvangen en kortere vrijwilligersreizen te organiseren.
(Werkzaamheden kunnen bestaan uit het werken met dieren en dagbezoekers van de zorgboerderij.
Vrijwilligers dragen geen zorg voor de alledaagse verzorging van pleegkinderen).
Een (financieel) meerjarenplan is essentieel en het bestuur zal zich hierop gaan richten.
De huidige coronacrisis die Oeganda al maanden in zijn greep houdt en de naderende verkiezingen
waarbij onrust in het land kan ontstaan, zorgen voor onzekerheid bij het realiseren van de
bovengenoemde ambitie. Het bestuur in Nederland en het management in Uganda zullen de
veiligheid van alle mensen en kinderen op de compound van Home Sweet Home vooropstellen bij de
plannen die worden gemaakt en de activiteiten die worden uitgevoerd.
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