
Toelichting  financiële cijfers 2019   Penningmeester, Cor van Dijk 
 
Het jaar 2019 ligt al weer ver achter ons en het nieuws van de dag 
wordt gedomineerd door het coronavirus. 2019 was voor de Bondeko 
school een turbulent jaar, zoals u in de Amahoro van december 2019 
kon lezen. Vanuit de achterban uit Nederland kon de Bondeko school 
toch weer rekenen op een mooie financiële bijdrage in het afgelopen 
jaar. Hierdoor konden wij kwaliteitsonderwijs voor kansarme kinderen 
blijven geven. 
 
Uit de cijfers van 2019 is af te lezen dat ruim 28.600 euro bijeen is 
gebracht voor de school. Voor ons allen de uitdaging om dit ook de 
komende jaren vol te houden en uit te kijken naar nieuwe 
mogelijkheden om inkomsten voor de school te genereren. 
 

 
 
 
Naast de inkomsten voor de Bondeko school komt er geld binnen voor 
vervolgonderwijs en andere projecten. Op dit moment worden enkele 
kinderen geholpen bij het volgen van passend vervolgonderwijs. Het 
´Direct Giving´ project loopt inmiddels voor het tweede jaar. Nu zal 
moeten blijken of deze vorm van ondersteuning een effectieve manier 
is om een beter leven op te bouwen. 



 
 
De ontvangen gelden in 2019 zijn onder aftrek van noodzakelijk te 
maken kosten, afgedragen aan de genoemde doelen. Hieronder ziet u 
daar een overzicht van. 
   

 
 
 
De balans is een overzicht van de bezittingen (activa), de schulden 
(passiva) en het eigen vermogen. In 2017 zijn de eerste huizen in 
gebruik genomen door schoolpersoneel. Deze huisvesting is een 
privilege en dient er voor om docenten langere tijd aan de school te 
binden. Goed onderwijspersoneel is noodzakelijk om de kwaliteit van 
het onderwijs te borgen. Eind 2019 zijn de 8 huizen inmiddels voor de 
helft afgeschreven. Voor de start van het kalenderjaar wordt reeds een 
voorschot overgemaakt voor het komende schooljaar. Aan de passiva 
kant worden nog ‘geoormerkte’ posten genoemd, waarvan nog geld op 
de rekening in Nederland staat. Dit geld is direct beschikbaar als daar 
behoefte aan is in Uganda. 



 
 
Hierboven ziet u de activa kant van de balans en hieronder de passiva. 
 

 
 
 
 
Mocht u nog meer toelichting wensen bij enkele cijfers mail gerust. 
Met vriendelijke groet, 
Cor van Dijk 
Mail: cor.van.dijk@xs4all.nl 
 
 
 
 
 


