
Toelichting financiële cijfers 2020    
Penningmeester, Cor van Dijk 
 
Het jaar 2020 werd gedomineerd door het Coronavirus. In de Amahoro 
heeft u kunnen lezen welke gevolgen dit had voor de Bondeko school. 
De noodhulp actie in 2020 als reactie op de gevolgen van de lockdown 
was overweldigend. Dank u wel voor uw spontane gaven. Deze 
noodhulp was deels gerelateerd aan de Bondeko school door de 
armste gezinnen te ondersteunen met maaltijden. Vanuit de trouwe 
achterban uit Nederland kon de Bondeko school rekenen op een mooie 
financiële bijdrage in het afgelopen jaar. Hierdoor konden wij 
kwaliteitsonderwijs voor kansarme kinderen blijven geven. Al moest het 
dit jaar noodgedwongen op een alternatieve wijze plaatsvinden buiten 
de schoolmuren. 
 
Uit de cijfers van 2020 is af te lezen dat een kleine 19.700 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. De 
noodhulp actie staat vermeld onder project Stoepwerk en bracht ruim 
6.300 euro op. 
 

 
 



 
Naast de inkomsten voor de Bondeko school komt er geld binnen voor 
vervolgonderwijs en andere projecten. Dit jaar valt het project Forsythia 
op. In Amahoro (nr75) is hier overgeschreven. Dit project richt zich op 
de Bondeko professionals, kinderen die de school inmiddels afgerond 
hebben, om hen te begeleiden en professioneel te coachen. Dit traject 
moet hen helpen om sterker en bedrijfsmatig in hun eigen onderhoud 
te kunnen voorzien. 
 
 
De ontvangen gelden in 2020 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. De ontvangen huur van deze docenten huizen wordt direct 
weer afgedragen als ondersteuning aan de school. 
Voor de start van het kalenderjaar is reeds een voorschot overgemaakt 
voor het komende schooljaar.  



Aan de passiva kant worden nog ‘geoormerkte’ posten genoemd. Dit is 
geld dat reeds voor deze benoemde doelen is opgehaald en op de 
bankrekening in NL staat. Dit geld is direct beschikbaar als daar in 
Uganda behoefte aan is. 
 
 

 
 
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 
 
 


