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Dit jaarverslag 2020 is beschikbaar op: www.homesweethomeuganda.nl
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Voorwoord
In deze ongekende tijden waarin COVID-19 zich blijft verspreiden en bijna elk individu en elke
organisatie over de hele wereld direct of indirect raakt, worden ook non-profitorganisaties of nietgouvernementele organisaties (ngo's) nu en in de toekomst diep getroffen. We hebben een jaar gehad
waarin onze projecten voor de gemeenschap voor langere tijd moesten worden gesloten, maar het
was ook het jaar waarin al onze pleegkinderen een heel jaar thuis zijn geweest vanwege het sluiten
van de scholen.
Omdat het nog niet duidelijk is wat de huidige pandemische situatie in de toekomst inhoudt, is het
belangrijk om de balans te zoeken tussen paniek en onzorgvuldigheid. Voorbereid zijn op het
onbekende is de sleutel. Wat begon als oplossingen voor de korte termijn, vormt zich tot plannen voor
een jaar. En terwijl onze missie niet is veranderd, hebben wij onze werkmethoden in 2020 moeten
aanpassen. Toen onze andere projecten sloten, konden we voedselondersteuning geven aan
honderden gezinnen. Ook hebben we verschillende gezinnen met ondervoede en zieke kinderen
kunnen helpen.
We starten 2021 met hoop. We hebben pas gehoord dat we in maart onze zorgboerderij weer kunnen
openen. We hebben ons fysiotherapieproject voor de gemeenschap al voortgezet en we hopen dat al
onze pleegkinderen dit jaar weer naar school kunnen.
We willen iedereen die Home Sweet Home op welke wijze ook dan ook steunt vanuit ons hart
bedanken. Jullie warme woorden die ons via social media bereiken en de giften die ervoor zorgen dat
de projecten kunnen voortbestaan, zijn van wezenlijke betekenis voor ons en alle kinderen van Home
Sweet Home
Suzan Otim en Zenon Otim
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Vincent’s Fysiotherapie project
2020 was het jaar waarin de wereldwijde pandemie Covid-19 uitbrak. Dit had ook implicaties voor de
fysiotherapie. De behandelkamer is op regelmatige basis ontsmet. Bovendien werd aan het begin van
de pandemie beperkingen opgelegd aan het verkeer in Oeganda. Hierdoor konden de fysiotherapeut
en de gezinnen niet naar de kliniek afreizen. In totaal heeft therapie drie maanden stilgelegen (april,
mei en juni). In deze maanden gingen de meeste kinderen achteruit. Begin juli gingen we weer open
en keerden we geleidelijk terug naar een bijna normale werksituatie met inachtneming van de COVID19 maatregelen.
In 2020 nam het aantal kinderen dat naar onze instelling werd gebracht voor fysiotherapie uit zowel
nabije als verre gemeenschappen toe. De meeste nieuwe aanmeldingen waren het resultaat van
verwijzingen vanuit de gemeenschap (van persoon tot persoon), hoewel sommigen op eigen initiatief
kwamen. Als gevolg hiervan werden zeven nieuwe kinderen ingeschreven, waarvan vier regelmatig
bleven komen. We kunnen veel kinderen uit de gemeenschap helpen, soms al door een kortdurende
behandeling waarvoor een gezin enkele dagen verblijft.
Het niveau en de resultaten van de fysiotherapie zijn verbeterd. Dit bleek uit het feit dat kinderen
minder afwezig waren, dat de thuisoefenprogramma’s beter uitgevoerd werden door de ouders en
dat zij vaardiger werden in het observeren en rapporteren van vooruitgang van hun kinderen.
Er werd meer speelgoed in de kliniek gebracht. Hierdoor konden we meer exploratieve spelactiviteiten
in de kliniek doen.
Het verstrekken van voedingsondersteuning aan de kinderen die onze fysiotherapiekliniek bezoeken,
heeft de resultaten van onze interventies vergroot. Vooral bij de kinderen die al tekenen van
ondervoeding vertoonden
Daarnaast zijn we begonnen met het ondersteunen van een aantal ouders in de reiskosten van en
naar onze kliniek. Dit heeft hen in staat gesteld om de kinderen op tijd te brengen, meer tijd te
creëren voor de therapie en heeft een positieve invloed gehad op de therapietrouw en
therapieresultaten. We hopen dit jaar meer ouders te ondersteunen.
Hoewel we de gemeenschap hebben kunnen ondersteunen bij het faciliteren van transport, is het
voor sommige ouders nog steeds een uitdaging om naar ons terrein af te reizen. Dit wordt verergerd
door de slechte staat van de wegen, vooral tijdens het regenseizoen.
Door de toename van het aantal kinderen dat in therapie gaat, blijft er voor onze fysiotherapeut
minder tijd over om huisbezoeken te doen. Het betekent ook dat de therapietijd per kind wordt
verkort.
In het hoofdstuk ‘Vooruitblik 2021’ staan hiervoor oplossingen en ambities beschreven.
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Onderwijs en pleeggezin
Sinds onze oprichting in het jaar 2009 is ons doel geweest om onze vijftien kinderen op te voeden in
een huiselijke omgeving met voldoende ruimte om te ontwikkelen in een veilige situatie. Binnen Home
Sweet Home zien de kinderen elkaar als broertjes en zusjes. In deze gezinssituatie is er liefde en
aandacht voor elk kind als individu. Al die jaren, en zo ook in 2020, hebben wij deze principes kunnen
naleven.
In 2020 droegen wij de structureel zorg voor vijftien (pleeg)kinderen. Er zijn twee kinderen die nog het
basisonderwijs volgen, vijf volgen voortgezet onderwijs, drie in het vervolgonderwijs en vier kinderen
volgen aangepast onderwijs en dagbesteding op de zorgboerderij op de compound van Home Sweet
Home. Eén jongere heeft zijn eerste baan gevonden als kok in een toeristisch restaurant. De afgelopen
jaren zijn er drie kinderen die herenigd met hun biologische gezinnen. Wij zagen er in 2020 op toe dat
deze kinderen worden voorzien in hun basisbehoeften en we betalen het schoolgeld. Dit blijven wij
ook de aankomende jaren weer doen.
We zijn het academische jaar 2020 begonnen met hoge verwachtingen; wisten we niet dat de wereld
tot stilstand zou komen als gevolg van de COVID 19-pandemie. De onderwijssector in Oeganda werd in
maart 2020 volledig stilgelegd en werd pas in september gefaseerd heropend. Tot op heden zijn alleen
examenklassen toegestaan op school, onder strikte naleving van COVID-19 reglementen. Slechts drie
van onze kinderen zijn in staat geweest om terug te gaan in deze eerste fase. We hadden de taak om
alle schoolgaande kinderen actief te houden.
We zijn een partnerschap aangegaan met ‘Heart for Uganda’, een NGO om de kinderen te trainen en
vaardig te maken in ondernemingsbeheer. Ze volgden allemaal deze cursus en kregen certificaten
Met behulp van handboeken speciaal voor opgroeiende jongere, namen we ook de tijd om al onze
kinderen te trainen in onder andere besluitvorming, persoonlijke ontwikkeling, seksuele voorlichting,
persoonlijke hygiëne en toekomstige aspiraties.
We willen onze dank uitspreken aan de Amazima School. Ondanks de uitdagende tijden door COVID19, onderhielden zij het contact met onze kinderen en bleven ze hen faciliteren met leermateriaal. Dit
heeft ons geholpen in het onderwijzen van onze kinderen.
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Ondervoedingsproject
Door het speciale zorgprogramma voor ondervoede kinderen hebben we in 2020 de gezondheid en
het welzijn van elf kinderen kunnen verbeteren. Al deze kinderen kwamen bij ons door verwijzing van
persoon tot persoon, omdat wij de afgelopen twee jaar meerdere gezinnen hebben kunnen helpen.
De meesten van de binnengebrachte kinderen stonden bijna op het punt van overlijden en de families
op het punt van moedeloosheid. Meestal hebben we de kinderen met spoed naar het ziekenhuis
moeten brengen voor medische behandeling en beoordeling. Alle kinderen zijn enkele dagen tot
weken opgenomen.
Omdat veel van deze kinderen afkomstig zijn uit arme gezinnen die geen medische rekeningen kunnen
betalen, dekt Home Sweet Home alle vereiste medische kosten. We zijn in het bijzonder het
management en de staf van ‘Whispers Children Hospital Jinja’ dankbaar voor de toegewijde medische
zorg die ze deze kinderen hebben gegeven.
Aanvankelijk boden we dagopvang nadat kinderen uit het ziekenhuis waren ontslagen om hun
volledige herstel te vergemakkelijken, maar we ontdekten dat sommige ouders niet goed voor de
kinderen zorgden en dat ze terug zouden vallen. Met de weinige middelen die we hadden, hebben we
een van de vrijwilligershuizen gerenoveerd tot een verblijfplaats. Hier kunnen we het herstelproces
van de kinderen nauwlettend in de gaten houden en tegelijkertijd praktische kennis delen met de
ouders, over bijvoorbeeld voedzame recepten met voedingsmiddelen die binnen hun bereik liggen.
Aangezien het aantal ondervoede kinderen in huis dit jaar toenam, hebben we om een fulltime werker
aangesteld voor de afdeling ondervoeding. Zij voorziet alle activiteiten van de afdeling, volgt strikt de
maaltijdplannen en eettijden, faciliteert fysieke activiteiten binnen en buiten voor de kinderen, houdt
schema's voor ziekenhuisbezoeken bij en zorgt ervoor dat alle voorgeschreven medicatie op tijd wordt
ingenomen.
Naast voedselgebrek of geldgebrek om voedsel te kopen, gebrekkige medische zorg, slechte sanitaire
voorzieningen en hygiëne zijn hoge geboortecijfers in veel gezinnen een belangrijke oorzaak van
ondervoeding. We gingen met moeders in gesprek over de voordelen gezinsplanning en we boden aan
om te betalen voor een van de hun keuzemethode.
Vanwege de culturele en sociale normen van veel gezinnen wordt de gezondheid en het welzijn van
kinderen grotendeels overgelaten aan de verantwoordelijkheid van de moeders, die vaak economisch
beperkt zijn om goed voor hun kinderen te zorgen. Hoewel het nog op kleine schaal is, zijn we blij om
te zien dat we drie moeders met startkapitaal hebben kunnen helpen om een bedrijf op te starten om
voor hun gezin te zorgen.
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Zorgboerderij
Op de zorgboerderij komen kinderen en jongeren uit de gemeenschap met speciale behoeften. Ook
hebben onze eigen Home Sweet Home kinderen met een fysieke of verstandelijke beperkingen hier
een betekenisvolle dagbesteding. Van maandag tot en met vrijdag van 08:00 – 14:00 leren de
kinderen landbouwvaardigheden in zowel de veeteelt als de akkerbouw. We zorgen voor inspirerende
en passende activiteiten. We zien een enorme verandering bij de kinderen. Ze genieten van de
activiteiten, maar genieten ook van het gezelschap van elkaar.
Naast een zinvolle dagbesteding en plezier, is een doel van de zorgboerderij dat kinderen in de
toekomst hun eigen projecten thuis kunnen starten. Met de vaardigheden die zij opdoen, kunnen de
kinderen van betekenis zijn voor zichzelf en de mensen om hen heen. Een geweldige prestatie en een
‘boost’ voor de eigenwaarde. In de Oegandese cultuur wordt een beperking vaak nog als een taboe
beschouwd.
We hebben een samenwerkingsverband opgezet met Ékisa Ministries: een organisatie die zich ook
bezighoudt met verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. Ze brengen een aantal van hun
kinderen naar ons om deel te nemen aan de boerderijactiviteiten.
In 2020 moesten we het programma helaas deels stopzetten vanwege COVID-19. Onze eigen kinderen
kunnen de zorgboerderij nog bezoeken, en enkele kinderen van stichting Ekisa. Maar meer kinderen
uit de gemeenschap konden niet naar ons afreizen vanwege de COVID-19 maatregelen.
Gedurende de tijd van thuisblijven werden we verblijd met lovende berichten van ouders en
familieleden over het werk van de kinderen in de landbouw thuis en over hoe de mentale capaciteiten
zijn verbeterd door de activiteiten op onze zorgboerderij.
We missen deze kinderen enorm en we hebben goede hoop dat de situatie met COVID snel zal
verbeteren en dat we ze terug kunnen krijgen.
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Bestuur in Nederland
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting Home Sweet Home. Het bestuur heeft een
adviserende rol wat betreft kwesties rondom beleid, werkwijze en het personeelsbeleid in Oeganda.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle projecten van Home Sweet Home ligt bij het
management in Oeganda.
Het bestuur vergadert tenminste zes keer per jaar over fondsenwerving, de financiën, actuele en
inhoudelijke zaken binnen de projecten en ontwikkelingen. Door de coronasituatie hebben meerdere
vergaderingen in 2020 online plaatsgevonden.
In 2020 bestond het bestuur uit 6 personen. Alle leden voeren de functie vrijwillig uit.
Rosalie Buizer als secretaris
Lianne de Goede fondsenwerver (per november 2020)
Anna van der Kooij als voorzitter
Karin van de List als algemeen bestuurslid
Tobias Tanis als penningmeester
Judo Tempelaars als algemeen bestuurslid
Eline Verhaar als algemeen bestuurslid (tot januari 2020)
Rini Schamp ondersteunt in het versturen van de nieuwsbrief.
Waar het bestuur in (de laatste maanden van) 2019 nog nieuw was en groeiende in haar rol, is 2020
voor het bestuur een stabieler jaar geweest. De samenwerking met Suzan en Zenon is versterkt. De
dagelijkse leiding binnen de projecten van Home Sweet Home is belegd bij Suzan en Zenon in
Oeganda. Zij hebben het bestuur op de hoogte gehouden van lopende zaken en veranderingen. Het
bestuur diende regelmatig als klankbord.
Het bestuur is in 2020 samenwerking/lidmaatschap aangegaan met verschillende organisaties:
•
•
•

Partin: ondersteuning van kleine goede doelen op allerlei vlakken
Flaire: bouw en onderhoud van de website
Platform Oeganda: uitwisseling tussen non profit organisaties in Oeganda

Het contact met donateurs en grote gevers is in 2020 versterkt. Het bestuur heeft meer zicht
gekregen op individuen en instanties die Home Sweet Home, soms al jarenlang, steunen. Er hebben
ontmoetingen en presentaties plaatsgevonden. Donateurs en vrienden van Home Sweet Home zijn
van harte uitgenodigd om contact op te nemen als er een wens is voor (meer) contact.
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Financiële verantwoording
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Toelichting
Stichting Home Sweet Home kent in 2020 een bestuur van zes onbezoldigde leden. De stichting heeft
geen gesalarieerde medewerkers. De stichting beheert liquide middelen, welke zijn aangegeven aan
de ACTIVA-zijde. Aan de PASSIVA-zijde worden de bestemmingsreserves weergegeven. De aantallen
van bestemmingsreserves zijn gebaseerd op de uitgaven van de stichting in 2020 en de prognose
voor 2021. Te zien is een forse toename in liquide middelen. Dit is te verklaren aan de hand van de
exploitatie. Zichtbaar is een daling in kosten van de weeshuis en daycare en de zorgboerderij. De
kostendaling is grotendeels te verklaren door COVID-19. Oeganda heeft lang in lockdown gezeten
waardoor meerdere projecten stil lagen. Aankomend jaar zal een toename in kosten worden
verwacht, doordat steeds meer projecten doorkunnen gaan en bijvoorbeeld de kinderen weer naar
school kunnen. Ook wordt dit jaar de bus vervangen naar een kleinere bus en een auto, zodat de
flexibiliteit toeneemt. De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van
20 mei 202

standaardform-pubplicht-anbi-hsh.pdf
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Vooruitblik 2021
Ondanks de aanhoudende COVID-19 situatie, zijn we ambitieus in onze plannen voor 2021.
De projecten die staan beschreven in dit jaarverslag (zorgboerderij, ondervoedingsproject,
fysiotherapie en pleeggezin en onderwijs) willen we voortzetten en zo mogelijk nog verder laten
floreren.
Binnen het ondervoedingsproject hopen we nog meer moeders te kunnen helpen met een
startkapitaal om een bedrijf op te starten, zodat zij zelf voor hun gezin kunnen zorgen.
We hopen dat in 2021 alle kinderen weer naar school kunnen en dat we de zorgboerderij weer
volledig kunnen openen voor kinderen uit de gemeenschap.
Binnen de fysiotherapie zijn we van plan om een transport-facilitair programma uit te rollen. We willen
meer zorgverleners gaan aanstellen. De huisbezoeken worden zullen weer zorgvuldig
geïmplementeerd worden. Tevens willen we meer passende apparatuur aanschaffen. De apparatuur
die we niet meer gebruiken, wordt geschonken aan anderen die dit het meest nodig hebben.
Voor de kinderen van Home Sweet Home die beperkt zijn in hun communicatie, willen we een speciaal
communicatieprogramma starten. Hiervoor zullen de nodige methodes en materialen voor worden
aangeschaft.
We zijn al een tijdje op zoek naar een docent die het thuisonderwijs aan de kinderen van Suzan en
Zenon kan verzorgen. Zodoende heeft Suzan nog meer tijd voor haar managementtaken, wat de
projecten van Home Sweet Home ten goede kan komen. In 2021 zullen we de vacature weer actief
onder de aandacht brengen, in de hoop dat COVID-19 geen belemmering meer zal vormen.
Wanneer de COVID-19 maatregelen afnemen, hopen we weer (vrijwilligers)reizen naar Home Sweet
Home te kunnen organiseren.
Het bestuur wil de betalingen via de website vergemakkelijken door een iDeal webformulier te laten
bouwen en een internationaal betaalsysteem aan te bieden.
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Namens alle kinderen en medewerkers van Home Sweet Home:

Bedankt voor uw steun!
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