Resultaat 2020
Het saldo van baten en lasten over 2020 bedraagt positief € 1.786 tegenover € 1.789
negatief over 2019. Daarnaast laten de cijfers een grote daling zien van baten door corona.
De baten over 2019 zijn 37,1% lager ten opzichte van 2019. De saldi over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:
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Bestuursverslag over 2020
Oprichting
In 2000 besloten Bart en Tilleke Lindeman om zich in te gaan zetten voor de oprichting van
een school voor weeskinderen en voor kinderen uit gezinnen onder de armoedegrens. Zo
stichtte Bart een basisschool in het Jinja district. De stichting ondersteunt tevens sinds een
aantal jaar een sponsorprogramma voor vervolgonderwijs. Hierdoor kunnen kansarme
jongeren hun school afronden en een diploma halen.
Statutaire doelstelling
De Stichting heeft ten doel:
a. het leveren van een structurele bijdrage aan armoedebestrijding en duurzame
ontwikkeling wereldwijd, zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging;
b. het verstrekken van noodhulp wereldwijd aan mensen in nood, bij voorkeur door
projectmatige aanpak;
c. de leefomstandigheden van behoeftige mensen verbeteren en het geven van humanitaire
hulp, nationaal en internationaal, die daarmee in de ruimste zin verband houden;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zonder dat de stichting een en ander
bedrijfsmatig gaat verrichten.
Missie
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het opzetten en ondersteunen van nationale en internationale projecten,
hulpverleningsprogramma’s, stichtingen of individuen, welke gericht zijn op de hiervoor onder
artikel 3 lid 1 genoemde doelen;
b. het verlenen van financiële, materiele, medische, sociale en geestelijke hulp aan mensen
in nood;
c. het aangaan van partners, relaties of samenwerkingsverbanden met organisaties welke
gericht zijn op de hiervoor onder artikel 3 lid 1 genoemde doelen;
d. het uitvoeren van humanitaire hulptransporten.
Ontwikkelingen 2020
We hebben ons werk in 2020 volledig gericht op Oeganda. Dit doen wij vanuit een Christelijk
charitatieve insteek, waarbij wij ons inzetten voor een goede toekomst van de meest
kwetsbare kinderen in Oeganda. We zetten in op kwaliteitsonderwijs voor kansarme
kinderen. Het afgelopen jaar hebben wij steun geboden aan onderwijsprojecten van onze
lokale partners via 1) kwalitatieve infrastructuur van de schoolgebouwen, en 2) via een
programma van zelfredzaamheid.
Beiden is keihard nodig. De infrastructuur van het onderwijssysteem in Oeganda is slecht, en
met name op het platteland schrijnend. Onderwijs begint met een goede infrastructuur, een
prettige leeromgeving, voldoende zitplaatsen en voldoende was- en toiletfaciliteiten voor een
goede hygiëne. Daarnaast krijgen de scholen slechts een kleine bijdrage van de overheid.
Dit betekent dat docenten hun heil elders zoeken of regelmatig niet komen opdagen. Ook is
er geen budget voor het onderhoud van de school en kunnen de meeste scholen de vele
kinderen en jongeren niet opvangen in de klassen. Geld om dit te ondervangen is er niet.
Daarom zetten wij in het creëren van lokale inkomsten, zodat er kan worden geïnvesteerd in
onderwijs in Oeganda, zowel lager, middelbaar als vakonderwijs. Alleen zo krijgt de volgende
generatie de kans op een goede toekomst.

Corona 2020
Helaas heeft corona voor ons ook grote impact gehad op ons werk in Oeganda. Onze
projecten hebben hierdoor vertraging opgelopen. Ook zijn de baten voor onze stichting
hierdoor afgenomen. Wij hope dit te kunnen herstellen in 2021.
Visie 2021
Wij hope dat corona een mindere impact zal hebben op onze projecten in 2021, maar ten
tijde van dit schrijven is de crisis juist weer meer toegenomen dan afgenomen. We blijven
hoopvol.
Oeganda blijft onze centrale focus houden. De thema’s onderwijs,
gezondheid en zelfredzaamheid staan hierbij centraal. Dit blijven wij doen in samenwerking
met gelijkgezinde organisaties en het initiëren van nieuwe lokale initiatieven met lokale
partnerorganisaties. Hierbij blijven wij sterk inzetten op zelfredzaamheid. Stichting Moving
On wil voor haar projecten de donorafhankelijkheid op termijn tot een minimum beperken.

