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1. Verslag van het bestuur
Doelstelling
Missie:
Saving Arms geeft hulp aan straatkinderen. Wij brengen hen (1) terug in de samenleving en (2)
herenigen hen met hun families. Dit doen wij door het bieden van medische en sociale hulpverlening,
onderdak en huisvesting en het geven van onderwijs of een vakopleiding.
Visie:
Wij geloven dat elk kind het recht heeft op onderwijs, huisvesting en de juiste zorg. Daarom staan de
behoeftes van de kinderen en jongeren bij ons centraal. Het is onze hoogste prioriteit dat er naar hen
wordt geluisterd en dat zij opgroeien in een veilige omgeving. Samen met de jeugdzorg en onze
lokale partners willen wij hulp bieden aan deze kinderen. Dit doen wij in het geloof dat de liefde van
Jezus groter is dan de armoedige omstandigheden waarin de kinderen zich bevinden.
Afgelopen jaar hebben wij verschillende stappen gezet die aansluiten bij onze missie en visie. Onze
algemene doelen zijn gericht op het voorzien in primaire levensbehoeften van straatkinderen in het
district Soroti in Oeganda. Daarbij willen we ook opkomen voor, en bescherming bieden aan de
mensenrechten van straatkinderen en kwetsbare kinderen. Waarbij we het stigma willen
verminderen en acceptatie en ondersteuning voor deze kinderen willen bevorderen. Ons werk is
gebaseerd op christelijke waarden. Specifiekere doelen zijn gericht op het verzorgen van een
sportprogramma, het aanbieden van voeding, medische verzorging, huisvesting en onderwijs. In de
resultaten zullen wij vertellen wat wij afgelopen jaar hebben bereikt.

Bereikte resultaten
Onze bereikte doelstellingen zullen onderverdeeld zijn in het programma van de niet-residentiële
kinderen en residentiële kinderen.
Niet-residentiële kinderen: Dit is een groep die bestaat uit 40 jongens in de leeftijd van 10 - 18 jaar. Zij
zijn gevlucht van thuis en leven op straat in armoedige omstandigheden. In het afgelopen jaar
hebben wij geprobeerd deze groep jongens twee maaltijden per dag aan te bieden en één keer in de
week met hen te voetballen. Daarnaast checkt de lokale dokter de jongens maandelijks op malaria,
huidwormen en andere ziekten. Ook is er de mogelijkheid voor de jongens om zich te kunnen wassen
en wordt er zo nu en dan nieuwe kleding aangeboden. Helaas konden veel van deze activiteiten maar
beperkt doorgaan vanwege de Covid-19 pandemie. Vanwege beperkte mogelijkheden om samen te
komen, is de groep van 40 jongens onderverdeeld in kleinere groepen. Ondanks de geldende
maatregelen, en beperkte mogelijkheden, is geprobeerd nog zoveel mogelijk van het programma
voor de niet-residentiële kinderen voort te zetten. Het is een periode niet mogelijk geweest om hen
maaltijden aan te bieden, later is dit wel weer opgepakt.
In 2020 hebben wij vijf van deze niet-residentiële kinderen de mogelijkheid kunnen bieden om een
vakopleiding te volgen tot monteur. Een gedeelte van deze jongens heeft hun opleiding stopgezet
vanwege de Covid-19 pandemie. Één jongen heeft zijn opleiding voortgezet en mag nu bijna aan de
slag als monteur. Onze partners in Oeganda hopen dat wanneer de pandemie voorbij is, dit
programma weer op een normale manier voortgezet kan worden.
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Residentiële kinderen: In maart 2019 is gestart met de opvang van vier jongens in een huis. Eind 2020
zijn er 10 jongens in het huis voor opvang. Onze partners kijken naar wat ieder individueel kind nodig
heeft. Sommige jongens zullen voor lange termijn bij ons wonen, voor hen is het niet veilig om terug
te keren naar hun familie. Andere jongens zullen na enkele maanden worden verenigd met hun
familie. Zo vindt er in ons huis ook een doorstroom plaats en vangen wij jongens ook tijdelijk op om
hen zo snel mogelijk terug te brengen naar hun familie. Dit doen wij samen met de lokale jeugdzorg.
Vaak doen zij een beroep op ons en vragen zij of op straat levende, verdwaalde jongens tijdelijk bij
ons opgevangen kunnen worden.
Als er kinderen/jongeren worden opgevangen, geven wij ze persoonlijke aandacht en begeleiding. Zo
wordt er altijd gekeken naar de reden waarom het kind op straat is gaan leven en wordt er contact
gezocht met de familie. Er wordt geholpen om dit contact goed te onderhouden. Wanneer mogelijk
gaat het kind regelmatig op bezoek bij familie en soms is er de mogelijkheid daar een paar nachten te
verblijven. Wanneer kinderen bij ons worden opgevangen willen wij hen goed begeleiden. Eén van
onze contactpersonen registreert onder andere hun gedrag, de vorderingen die de jongens maken op
school en de sociale omgang met andere jongens in het huis en met de begeleiders. Waar mogelijk
trainen wij onze partners in het werken met straatkinderen. Zo komt de officier van jeugdzorg langs
om onderwijs te geven over kinderbescherming.
Onze jongens krijgen eerst thuis onderwijs en vervolgens kunnen ze, afhankelijk van hun leeftijd en
schoolprestaties, een vakopleiding volgen of naar het primaire basisonderwijs. Ook dit heeft tijdelijk
stilgelegen door de Covid-19 pandemie.
De Covid-19 pandemie heeft verschillende onderdelen van ons programma stilgelegd. Zowel in
Nederland als in Oeganda heeft dit voor veel onzekerheid gezorgd. Onzekerheid over ons
programma, zorgen over de niet-residentiële straatkinderen en ook financiële zorgen. Toch mogen
we dankbaar zijn over de stappen die we hebben gezet. Financieel hebben we een goed jaar achter
de rug. Door de extra inzet die we vanwege de pandemie moesten tonen, hebben we veel mogen
ontvangen. Hierdoor hebben we de mogelijkheid gehad om een land te kopen en al na te denken
over (ver)bouwplannen.
De aanschaf van het land en de bouw van ons huis: In de zomer van 2020 hebben we een stuk land
gekocht met een totale grootte van 2.2 hectare. De aankoopprijs van het land bedraagt 24.000 euro,
dit betalen wij af in halfjaarlijkse termijnen, gedurende twee jaar. In 2020 is er eenmaal een gedeelte
afbetaald. Op dit land willen wij ons eigen huis bouwen waar de jongens kunnen wonen. Zo hoeven
wij geen huur meer te betalen en worden veel maandelijkse kosten bespaard. Er zal een woongroep
ontstaan waar acht jongens en een begeleider kunnen verblijven. De aankoop van het land is een
grote stap geweest in het bereiken van onze doelen. Voor meer informatie kunt u op onze website
kijken of contact met ons opnemen.
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2. Financieel jaarverslag
Overzicht financiën per maand
Overzicht van de maandelijks inkomsten en uitgaven van de periode 1 januari 2020 tot en met 31
december 2020. Er is op 1 januari 2020 sprake van een reserve van €4.324,17. In het jaar 2021 wordt
een extra reserve opgebouwd van €9.205,24.
Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
TOTAAL

Inkomsten sponsorgeld Uitgaven sponsorgeld Overige uitgaven Resultaat
€869,65
-€2.700,00
-€9,95
-€1.840,30
€2.289,65
-€1.850,00
-€27,45
€412,20
€1.802,74
-€1.950,00
-€9,95
-€157,21
€2.187,50
-€1.550,00
-€9,95
€627,55
€2.408,12
-€2.800,00
-€9,95
-€401,83
€8.752,73
-€1.650,00
-€9,94
€7.092,79
€1.462,42
-€9,95
€1.452,47
€2.773,62
-€3.400,00
-€29,95
-€656,33
€2.102,06
-€2.000,00
-€3.289,73
-€3.187,67
€1.199,65
-€2.025,00
-€26,16
-€851,51
€1.064,29
-€1.600,00
-€129,33
-€665,04
€9.060,07
-€1.665,00
-€14,95
€7.380,12
€35.972,50
€23.190,00
€3.577,26
+€9.205,24

Staat van baten en lasten
Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Baten
2019
Baten uit eigen fondsenwerving
Periodieke donaties
Overige donaties
Totaal
Lasten
2019
Besteed aan doelstelling
Project Soroti
Project SAI Duitsland
Koop eigen land
Werving baten
Kosten folders
Ontwerpen website
Bedankkaarten sponsoren
Beheer en administratie
(transactie)Kosten bank
Jaarlijkse kosten website
Totaal
Reserve

2020
€3.625,00
€19.122,50

€7.560,00
€28.412,50

€22.747,50

35.972,50
2020

€18.020,00

€23.190,00
€43,69
€3.278,47

€140,00
€61,49
€17,50
€87,55
€114,29

€146,91
€90,69

€18.423,33
+4.324,17

€26.767,26
+9.205,24
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Toelichting op de Staat van baten en lasten
Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Baten
In 2019 is 18,96% van de baten uit eigen fondsenwerving toe te schrijven aan periodieke donaties. In
2020 bedraagt dit 21,02%. De overige 78,98% van de totale donaties is afkomstig van (met name
eenmalige) giften van onder andere kerken, bedrijven en particulieren.
Lasten
In 2019 is 97,81% van de lasten direct besteed aan de doelstelling, het project in Soroti, Oeganda. In
2020 bedraagt dit 86,64%. In 2020 is 12,25% van de lasten besteed aan de afbetaling van de aankoop
van een eigen stuk land. Dit betekent dat in totaal 98,89% van de lasten besteed zijn aan ofwel het
project ofwel aan investering van het project. De overige 1,11% van de lasten zijn besteed aan het
bedanken van de periodieke sponsoren, de bank en de website.
Reserves
Op 1 januari 2020 was er sprake van een reserve van €4.324,17. In het jaar 2020 is er opnieuw een
reserve opgebouwd, deze bedraagt €9.205,24 wat maakt dat de totale reserves op 31 december
2020 €13.529,41 bedraagt.
Deze reserve is begroot voor het jaar 2021 en zal uitgegeven worden aan de verdere betaling van het
land en aan de verbouwing die hier plaats gaat vinden.
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