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1. Inleiding
Upendo Daima Organisation Tanzania
Een zuster van de Missionary Sisters of Our Lady of Africa is in 1995 Upendo Daima
begonnen. Vanaf 2000 is Marga van Barschot, gestart als lekenmissionaris van de
Sociëteit voor Afrikaanse Missiën, gedurende lange tijd als coördinator aan dit project
verbonden. Voordat zij naar Afrika vertrok, heeft zij in Nederland gewerkt als
maatschappelijk werkster in de jeugdzorg. Zij besloot om haar kennis en liefde voor
in te zetten in Tanzania. Inmiddels staat het project onder leiding van een Tanzaniaanse
coördinator, en is het project uitgegroeid tot een organisatie met circa 20 Tanzanianen in
dienst, werkzaam als counselor, begeleider, leraar, kok, tuinman, verpleegkundige en
bewaker.
Upendo Daima heeft lange tijd onder het Aartsbisdom van Mwanza gewerkt, maar sinds
2013 is Upendo Daima een NGO en geregistreerd in Dar es Salaam. De Upendo Daima
Organisatie volgt nog steeds de christelijke principes, maar alle straatkinderen zijn
welkom, ongeacht religie of afkomst.
Upendo Daima Nederland
De Stichting Upendo Daima Nederland (UDN) is op gericht in 2004 om steun te bieden
aan het project voor straatkinderen ‘Upendo Daima’ in Mwanza, Tanzania. Upendo Daima
betekent in het Kiswahili: onvoorwaardelijke liefde. Het project Upendo Daima is opgezet
om kinderen die op straat leven een betere toekomst te geven. De kinderen zijn veelal
slachtoffer van geweld, komen uit gebroken gezinnen, of zijn op straat terechtgekomen
omdat hun ouders zijn overleden aan aids of malaria. Upendo Daima biedt hulp en
perspectief voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. De Upendo Daima Organisation
(UDO) in Tanzania omvat daartoe 2 centra voor opvang, hereniging en begeleiding van
straatkinderen: het Back Home House en Malimbe Family.

2. Organisatie en activiteiten in Nederland
Doelstelling
In de statuten is opgenomen dat Stichting Upendo Daima Nederland (UDN) als doel heeft
om fondsen te generen ten behoeve van projecten in de Derde Wereld. In de praktijk
richt Stichting UDN zich geheel op de opvang van straatkinderen en met de hereniging
van hun familie door de Upendo Daima Organisation in Mwanza, Tanzania.
Organisatie
De Stichting Upendo Daima Nederland wordt bestuurd door een stichtingsbestuur. Het
bestuur van de stichting bestond in 2020 uit:
• Ite van Aardenne (voorzitter)
• Jeanine de Groot (secretaris)
• Jan van Bergen (penningmeester)
• John Miltenburg.
Werkwijze
Het bestuur is actief met:
• Het verschaffen van informatie van particulieren en organisaties over de manier
waarop het project Upendo Daima de straatkinderen helpt.
• Het motiveren van particulieren en organisaties om het straatkinderenproject
Upendo Daima financieel te steunen.
• Het onderhouden van contacten met ontwikkelingsorganisaties in Nederland.
• Het deelnemen aan netwerken waar organisaties samenkomen met vergelijkbare
doelstellingen, om van elkaar te leren en om elkaar te ondersteunen.
Activiteiten in 2020
Het bestuur voerde in 2020 de onderstaande werkzaamheden en activiteiten uit:
• Reguliere bestuurlijke taken: zoals het houden van bestuursbijeenkomsten,
secretariaat en financieel beheer. Van de bijeenkomsten wordt verslag gemaakt
en jaarlijks wordt een financieel verslag gepubliceerd.
• Onderhouden van het contact met Upendo Daima Organisation Tanzania. Daartoe
werd een keer per maand een Skype-vergadering gehouden met het management
in Mwanza door de voorzitter en de penningmeester. Daarnaast was er frequent
contact via email en app.
• We hadden contact met onze donororganisaties Wilde Ganzen en collegaorganisaties zoals Kids Care, die in Kenia werkt.
• Medio 2020 is op initiatief van en met veel inzet van het bestuursleden een grote
fondswervingsactie gevoerd voor een speciale Corona actie, in het kader van een
speciaal coronafonds van Wilde Ganzen. De opbrengst van de fondswerving werd
door Wilde Ganzen verdubbeld.
• Upendo Daima is actief geweest met het verschaffen van informatie voor het
Better Care Network voor alle Nederlandse organisaties die werken voor
straatkinderen (www.bettercarenetwork.nl).
• Ook werkt Upendo Daima samen met de ondertekenaars van de Dutch NGO
pledge #EveryChildAFamily om uit te dragen dat Kinderen het recht hebben om in
een gezin op te groeien, niet in een weeshuis.
• In augustus is een nieuwsbrief gepubliceerd voor onze donateurs en andere
geïnteresseerde partijen.
• Upendo Daima heeft actief maatregelen getroffen om de werkzaamheden van
medewerkers en de leefomgeving van de kinderen tegen corona te beschermen,
zoals het uitdelen van zeep en mondkapjes. Tevens heeft Upendo Daima
bewustwording gekweekt ten aanzien van de coronabasisregels in haar
organisatie en haar omgeving.

Werving van fondsen
Stichting Upendo Daima Nederland mocht ook in 2020 mooie bijdragen ontvangen van
particuliere donateurs, bedrijven en ontwikkelingsorganisaties. Aan vaste donaties en
eenmalige schenkingen van particulieren werd €22.687 ontvangen. Aan inkomsten van
organisaties en stichtingen werd €25.000 ontvangen. Ook in 2020 werd een aanzienlijk
bedrag, namelijk € 11.000 voor Upendo Daima ingezameld door de Boekenlegger. De
Boekenlegger is al jaren actief voor Upendo Daima en een van de grootste sponsoren van
UDN. De Boekenlegger richt zich met een tweedehands boekenwinkel, online verkoop en
boekenmarkten op het verzamelen en verkopen tweedehands boeken. Meer informatie
over de financiën is te vinden in het financiële jaarverslag, welke in het laatste hoofdstuk
is opgenomen.
Upendo Daima Tanzania
Het Back Home House
Het Back Home House (BHH) is een centrum in Mwanza voor de opvang en hereniging
van met een dagelijkse capaciteit van 30 straatkinderen, van 6 tot 16 jaar.
Hoofddoelstelling van het BHH is de jongens te herenigen met hun familie in de
gemeenschap waar ze oorspronkelijk vandaan komen. De kinderen kunnen gedurende
twee tot drie maanden dag en nacht in het BHH verblijven met opvang en begeleiding.
Door deze intensieve vorm van opvang neemt de slaagkans toe voor een nieuwe
toekomst met hun familie.
Het straatwerk staat aan de basis van de opvang van de kinderen. Het straatwerk wordt
drie keer per week uitgevoerd in samenwerking met andere organisaties die ook actief
zijn op straat. Zij motiveren straatkinderen om naar het Back Home House te gaan.
Daardoor komen er elke week wel een aantal nieuwe kinderen bij.
Gedurende de tijd dat de kinderen in het Back Home House verblijven, worden ze
geholpen met hun problemen door middel van counseling en traumaverwerking.
Verslaving aan drugs en/of drank wordt aangepakt en door medische zorg en goede
voeding verbetert hun lichamelijke toestand. De kinderen kunnen in deze periode alvast
wennen aan een geregeld leven. Het starten met aanleren van de basisvaardigheden
lezen, schrijven, en rekenen en het wennen aan het naar school gaan zijn in deze periode
andere belangrijke doelen. Het kind zal hierna deel gaan nemen aan het reguliere
basisonderwijs. Door deze intensieve vorm van opvang neemt de slaagkans toe voor een
succesvolle hereniging.
Het streven van Upendo Daima is om alle kinderen te herenigen met hun familie. Daartoe
wordt onderzoek gedaan naar de thuissituatie van het kind en de reden waarom het op
straat terecht is gekomen. Wanneer een kind zelf zover is dat hij werkelijk terug wil naar
zijn familie, dan gaat een van de stafleden naar zijn familie om deze voor te bereiden om
het kind terug te laten keren. Vaak is het daarbij nodig om de families ook te
ondersteunen door ze te helpen kleinschalige business op te zetten of zelfstandig
landbouwproducten te verbouwen om een inkomen te genereren. Wanneer terugkeer niet
mogelijk is, zal er samen met het gezin worden geprobeerd een oplossing te vinden.
Wanneer dit niet lukt wordt ernaar een pleeggezin gezocht in de sociale omgeving waar
het kind vandaan komt. Daarnaast biedt het andere centrum ‘Malimbe Family’ een
beperkte mogelijkheid om een kind dat absoluut niet terug kan naar de eigen familie op
te nemen.
Malimbe Family
In het dorp Malimbe ongeveer 10 km buiten Mwanza wonen, op een voormalige camping,
ongeveer vijftig kinderen als een familie bijeen. Er staan verschillende traditionele
Afrikaanse slaaphuisjes, een kantoor/opslagruimte en twee kibandas (overkappingen) en
een studiecentrum met kantoor ruimte en bibliotheek. Er is tevens een voetbalveldje en

een shamba (groentetuin). De kinderen slapen in kleine huisjes en gaan naar de
plaatselijke school. Er wonen gemiddeld 50 jongens in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar als
één grote Afrikaanse familie onder permanente begeleiding van een gemotiveerd team.
Deze kinderen kunnen (voorlopig) niet naar huis. Het team van Malimbe is getraind in
opvoeding, begeleiding en counselen van kinderen. De kinderen werken daarnaast aan
hun sociale vaardigheden. Ook biedt Upendo Daima de oudere kinderen de mogelijkheid
om na de lagere school een vak te leren en zo op eigen benen te staan. Sinds enkele
jaren is het team van Malimbe family - net als in het Back Home House - actiever om
kinderen te herenigen met hun familie. Wanneer dat nodig is voor de hereniging, worden
ook deze families ondersteund om een inkomen te genereren.
De kinderen gaan naar de plaatselijke lagere school en het team heeft regelmatig overleg
met de leerkrachten. Na school staat er een maaltijd klaar. ’s Middags maken de
kinderen huiswerk en krijgen bijles in het studiecentrum, waar ook kinderen uit de buurt
aan deel kunnen nemen. Daarna is er tijd voor voetbal en ravotten. De “Babu” (opa) van
vertelt s’ avonds traditionele, opvoedende verhalen. Hierbij worden de kinderen
ondersteund zich te uiten en met elkaar te praten over hun problematische thuissituaties.

In 2020 heeft Upendo Daima (Malimbe Family en het Back Home House) diensten geleverd
aan 232 kinderen.
Uit een nieuwsbrief in 2020
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BALANS
Activa

2020

2019

Liquide middelen

€ 15.119

€ 18.894

Totaal

€ 15.119

€ 18.894

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve

€ 15.119

€ 15.894

Bestemmingsreserve
onderwijs kinderen

Totaal

€ 3.000

€ 15.119

€ 18.894

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
BATEN

gerealiseerd
2020

gerealiseerd
2019

€ 22.687
€ 25.000
€0

€ 21.092
€ 45.868
€5

€ 47.687

€ 66.965

€ 38.500
€ 12.159
€ 204

€ 63.089

TOTAAL

€ 51.463

€ 63.239

SALDO

€ - 3.775

€ 3.726

Schenkingen particulieren
Schenkingen organisaties
Rente en incidentele inkomsten
TOTAAL

LASTEN
Kosten UDO in Tanzania
Kosten UDO via Wilde Ganzen1
Kosten UDN in Nederland

€ 150

Wilde Ganzen verdubbelde deze bijdrage met een gelijke bijdrage direct aan UDO Tanzania.
Daarmee was de totale bijdrage aan UDO € 62.818.
1

TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Inleiding
De Stichting Upendo Daima Nederland, (UDN) gevestigd in Nederland, heeft als doel het genereren
van fondsen ten behoeve van de Upendo Daima Organisation (UDO) in Mwanza, Tanzania. De
Stichting werft en beheert daartoe gelden. De fondswerving heeft tot doel bij te dragen aan de
continuïteit van de activiteiten van UDO. De Stichting Upendo Daima Nederland richt zich daartoe
op duurzame relaties met zowel particuliere donateurs als met organisaties die fondsen
verstrekken.
UDN is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI.
Er is geen formele relatie tussen UDN en UDO. UDN levert een bijdrage in de financiering van
reguliere activiteiten van UDO in het Back Home House (BHH) en Malimbe Family (MF) en
specifieke projecten en investeringen. UDN ontvangt van UDO verslagen van de activiteiten en
financiële verantwoording over de besteding van gelden. Dit valt buiten de financiële
verantwoordelijkheid van UDN.
Balansposten
De liquide middelen waren eind 2020 vrij opneembaar.
Het eigen vermogen, dat op 31 december 2019 €18.894 bedroeg, is afgenomen met het
(negatieve) saldo van de baten en lasten, ad - €3.775. Het eigen vermogen bedroeg op 31
december 2020 €15.119. Dit bedrag vormt de algemene reserve. Er is in 2020 geen reservering
voor specifieke doelen als onderwijs.
Posten uit de staat van baten en lasten
Een nadere specificatie van de posten uit de staat van baten en lasten wordt gegeven in de
tabellen hierachter.
Baten
Aan vaste maandelijkse en jaarlijkse donaties werd een bedrag ontvangen van €7.341. Aan
eenmalige schenkingen van particulieren werd €4.870 ontvangen. De inkomsten door speciale
acties van UDN, parochies en scholen bedroegen €10.476. Deze inkomsten kwamen uit een
speciale corona inzamelactie van UDN. De totale baten uit particuliere giften waren ongeveer
€1.000 minder dan begroot.
Aan inkomsten van organisaties en stichtingen werd €25.000 ontvangen. Er waren bijdragen van
€10.000 van Balans Holding, van €2.000 van Leap Consulting, van € 1.000 van Ciparo, van €1.000
van de Paardenstal en een bijdrage van de Boekenlegger van €11.000. Daarmee waren de totale
inkomsten verkregen van organisaties en stichtingen €12.000 lager dan begroot.
Aan rente op de spaarrekening en incidentele inkomsten is in 2020 vanwege de lage spaarrente op
de rekeningen een verwaarloosbaar bedrag (minder dan €1) binnengekomen.
BATEN
Particulier
Vaste donateurs
Diverse giften/acties
particulieren
Acties UDN / parochies/scholen
Giften Scholing
Subtotaal

gerealiseerd
2020

begroot
2020

gerealiseerd
2019

€ 7.341

€ 9.000

€ 8.366

€ 4.870
€ 10.476
€0

€ 6.000
€ 7.500
€1.000

€ 2.510
€ 10.216

€ 22.687

€ 23.500

€ 21.092

BATEN

Organisaties/Stichtingen
Boekenlegger
Leap Consulting
Ciparo
Paardenstal
Balans Holding
Diversen
Subtotaal
Rente / incidentele inkomsten
TOTAAL

gerealiseerd
2020

begroot
2020

gerealiseerd
2019

€ 12.000

€ 16.000

€25.000

€ 5.000
€24.868

€ 25.000

€ 37.000

€ 45.868

€0

€ 10

€5

€ 25.000

€ 37.010

€ 45.873

€ 11.000
€ 2.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 10.000

Lasten
De uitgaven in 2020 voor de bijdrage aan de reguliere en speciale kosten van UDO in Tanzania
bedroegen in totaal €51.259. De reguliere kosten van UDO zijn de kosten van het Back Home
House en Malimbe Family voor onder meer huisvesting en voeding van de kinderen, activiteiten
voor de opvang, begeleiding en re-integratie van de kinderen en kosten voor opleiding van de
kinderen. Van dit totaal van €51.259 ging een bedrag van € 39.100 rechtstreeks naar UDO. Een
ander deel, namelijk € 12.159 ging via een speciale Corona actie van Wilde Ganzen naar UDO.
Wilde Ganzen verdubbelde daarbij het bedrag. De totale kosten van UDN in de vorm van bijdragen
aan de activiteiten voor UDO zijn bijna €9.000 lager dan begroot. Maar met de bijdrage van Wilde
Ganzen kwam de bijdrage voor de activiteiten van UDO wel boven het begrote bedrag van €60.000
uit.
De kosten van UD Nederland betreffen het betalingsverkeer, de website en de bijdrage KvK. Deze
kosten, in totaal €204, waren in overeenstemming met de begroting.
LASTEN

Kosten UDO in Tanzania
Bijdragen BHH, MF
Wilde Ganzen (Corona actie)

Subtotaal
Kosten UD Nederland
TOTAAL

gerealiseerd
2020

begroot
2020

gerealiseerd
2019

€ 39.100
€ 12.159

€ 60.000

€ 63.089

€ 51.259

€ 60.000

€ 63.089

€ 204

€ 200

€ 150

€ 51.463

€ 60.200

€ 63.239

Opgemaakt door de penningmeester op 7 mei 2021

