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Voorwoord 

Als Stichting MaSe willen wij onze bijzondere dank uitspreken aan alle vrijwilligers en donateurs die ons 
werk in Oeganda steunen. Zonder jullie hulp zouden de levens van ten minste 25 kinderen in Oeganda 
er heel anders uitzien.  De stichting is voortgekomen uit de wens om kwetsbare kinderen in Oeganda 
een betere toekomst te geven, door de toegang tot onderwijs, voedsel en gezondheidszorg te 
verbeteren. We willen graag dat elk arm, kwetsbaar of verlaten kind weet dat er van hem of haar 
gehouden wordt door mensen, maar vooral door God. We willen dat kinderen zich geen zorgen hoeven 
te maken of ze wel goed onderwijs krijgen. Wij willen kinderen de kans geven om te ontsnappen aan de 
vicieuze cirkel van armoede, die vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven.   
 
In dit jaarverslag 2022 leest u meer informatie over;  

▪ Stichting MaSe 
▪ Het werkgebied  
▪ Ons Werk 
▪ De behaalde resultaten  
▪ Rekening van Baten en Lasten 2022 
▪  De belangrijkste leerpunten  

 
Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit jaarverslag.  

Over Stichting MaSe 

Stichting MaSe is geregistreerd in zowel Nederland als Oeganda. We werken voornamelijk via lokale 

scholen, kerken, gemeenschapsleiders, lokale en internationale vrijwilligers. Wij zijn ervan overtuigd dat 

ontwikkeling en verandering het meest effectief is als het vanuit de lokale gemeenschap komt. Onze 

lokale vrijwilligers kennen de taal, cultuur, gewoonten en de armste mensen in de gemeenschap. 



 

Links kantoor, bestuursleden en de burgemeester in het midden en ouders van sponsorkinderen tijdens de officiële lancering 
van MaSe Foundation Uganda 

De stichting draagt bij aan de millenniumdoelen voor ontwikkeling (MDGs) van een wereld waarin alle 

kinderen toegang hebben tot onderwijs, in veiligheid leven en toegang hebben tot gezondheidszorg, 

voedsel en onderdak. Als je een kind onderwijs geeft, zorg je voor blijvende verandering in hun 

gemeenschap. Door de toegang tot onderwijs en verbetering van basisbehoeften creëert MaSe 

Foundation mogelijkheden voor kinderen om een positieve bijdrage te leveren aan hun familie, 

gemeenschap en het land in het algemeen. 

Onze Missie 

Stichting MaSe heeft als missie; sociale ongelijkheid en analfabetisme onder kinderen en jongeren in 

Oeganda te verminderen. 

Onze Visie 

Ondersteunen van kinderen en jongeren bij het vinden van een plek in de maatschappij en verkrijgen 
van toegang tot basale voorzieningen op het gebied van onder andere onderwijs en gezondheid. 
 

Het Werkgebied 
 
Oeganda is een relatief klein land in Oost-Afrika met 45 miljoen inwoners. Het land is relatief 
dichtbevolkt en heeft een tropisch klimaat met het droge en regenseizoen. Het land behoort volgens de 
Human Development Index (HDI) 2019 tot de armste dertig landen ter wereld. De HDI wordt berekend 
op basis van opleidingsniveau, levensverwachting en inkomen per hoofd van de bevolking.  
 
In Oeganda werken we in het Kyotera district, in een zeer arm dorp genaamd Kampungu.  Door de 
moeilijke bereikbaarheid van dit gebied, het lage opleidingsniveau van de bewoners en het gebrek aan 
werkgelegenheid heeft dit gebied weinig kunnen profiteren van ontwikkelingsprojecten en 
overheidssteun.  Aanhoudende lange perioden van droogte hebben de landbouw steeds moeilijker 
gemaakt. Dit heeft geleid tot toenemende armoede, voedselschaarste, wanhoop en alcoholisme. Het 
gebrek aan banen, goed onderwijs en sociale voorzieningen maakt jongeren in dit gebied bijzonder 
kwetsbaar voor armoede en uitbuiting. Deze situatie verhoogt ook het risico van criminaliteit, 
geestelijke gezondheidsproblemen en alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren. 



 
Official Lancering van MaSe Foundation Uganda en Voedselpakketten uit delen 

 
Ons werk 
 
Stichting MaSe sponsort kinderen om naar school te gaan. In het gebied kan het grootste deel van de 
volwassen bevolking niet lezen en schrijven en gaan er maar weinig schoolgaande kinderen naar school. 
Bij meisjes is de opleiding nog lager. Ouders en verzorgers hebben vaak niet de middelen om het 
schoolgeld voor al hun kinderen te betalen, of doen dit om culturele redenen niet. 
 

 
Gesponsorde kinderen die zich voorbereidden op het dansen tijdens de officiële lancering van MaSe foundation Oeganda en 
voedselpakketten uit delen. 

Volgens de lokale traditie zijn meisjes een bron van bruidsschat voor de ouders en worden ze daarom 
uitgehuwelijkt voordat ze naar de middelbare school gaan. In het algemeen zijn vrouwen vaak 
achtergesteld in de gemeenschap, ze hebben geen recht van spreken en dit wordt nog verergerd door 
het gebrek aan onderwijs. Ze moeten hun mannen gehoorzamen. Een gevolg is dat ze veel kinderen 
hebben maar geen geld om voor hen te zorgen of schoolgeld te betalen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel 
van armoede. Ons toekomstplan is om projecten uit te rollen die vrouwen ondersteunen bij het 
genereren van een eigen inkomen, zodat hun zelfvertrouwen en rechtsbewustzijn zal verbeteren. 
 
Behaalde resultaten 

Na het einde van de tweejarige schoollockdown in Oeganda vanwege de uitbraak van Corona, ging 

Stichting MaSe in 2022 door met het sponsoren van kwetsbare kinderen om naar school te kunnen 

gaan. Met onze lokale partner MaSe Foundation Uganda steunden wij in 2022 totaal 25 leerlingen. Deze 

steun houdt in; toegang tot onderwijs, goede begeleiding, eten en een veilige slaapplek op school voor 

kinderen in kostscholen. 

2022 Basisschool Middelbare School Vervolgonderwijs Totaal 

Meisjes 8 3 1 12 

Jongens 10 2 1 13 

Total 18 5 2 25 



Tabel met gesponsorde leerlingen in 2022 

Alle leerlingen ontvingen een pakket met lesmaterialen en toiletartikelen voor het nieuwe schooljaar. 

Onder begeleiding van de vrijwilligers van MaSe Foundation Oeganda begonnen alle leerlingen vol 

enthousiasme aan het schooljaar. Leerlingen  die naar kostscholen gaan, ontvingen aan het begin van 

het schooljaar een grote metalen kist vol met schoolspullen, slaapspullen en toiletartikelen. De kist heeft 

een slotje, zodat de kinderen hun spullen op school veilig kunnen bewaren.  

 

Leerlingen klaar om met hun spullen naar een kostschool te gaan.  

 
Rekening van Baten en Lasten 2022 
 

 

Toelichting op Rekening 
In 2021 had Stichting MaSe een eindsaldo van €5.812,22 omdat de scholen gesloten waren vanwege 

COVID-19, dit saldo is doorgeschoven naar het jaar 2022. In 2022 heeft Stichting MaSe een totaalbedrag 

of €11.230,06 uitgegeven. Hiervan is €7563,99 gegeven om het schoolgeld voor de meest kwetsbare 

Baten (Jaar ) 2021 2022

Baten van Particulieren 864,99    5.769,08   

Baten van Bedrijven 5.000,00 0

Baten van internationale organisaties 0 0

Baten van andere organisaties zonder winststreven 0 0

Som van de  baten: 5.864,99 5.769,08   

Eind 2021 Saldo 5.812,22 

Lasten 2022

Onderwijs Kwetsbare kinderen 2022 5.812,22 1.751,77   

Website cost 0 345,00       

Ouders Project: voedselpakketten 0 1.691,43   

ING bankkosten 0 234,58       

Onderwijs Kwetsbare kinderen 2023 0 1.395,06   

Som van de lasten: 5.812,22 5.417,84   

Eind 2022 Saldo 351,24       



kinderen te betalen. Daarnaast betaalden kinderen met vaste sponsors ook €1395,06 euro schoolgeld 

voor het jaar 2023. Het ouderenproject, waarbij diverse voedselpakketten zijn uitgedeeld, kostte 

€1691,43. De kerstpakketten-aktie  zit ook in dat bedrag verwerkt. Wij hebben bijna 100 

voedselpakketen van 15 euro binnen gekregen voor een kerstpakket waar we erg blij mee waren. 

 
De belangrijkste leerpunten  
 
Omdat we momenteel eenmalige giften ontvangen en minder structurele giften, hebben we moeite om 

te garanderen dat we kinderen tot en met het basisonderwijs kunnen blijven steunen. Hoewel wij in het 

jaar 2022 enkele kinderen konden helpen, vielen de meeste van deze kinderen in 2023 weer uit omdat 

zij geen sponsors hadden om hen te steunen. 

Door het missen van de structurele steun, zien we dat sommige meisjes hun toevlucht nemen tot 

goedkope arbeid. Op deze manier hopen zij op een later moment genoeg geld bij elkaar te hebben 

gespaard om terug te keren naar school. Echter, we zien dat dit risico’s oplevert. De meeste meisjes 

worden zwanger voordat zij terug kunnen keren naar school. De meisjes die erin slagen terug naar 

school te gaan, vinden het moeilijk om de verloren tijd in te halen en presteren daarom slecht in de klas. 

Daarom willen we onze sponsor vriendelijk verzoeken om structurele steun, zodat we ook in de 

volgende jaren steun kunnen garanderen.  

Naast het ondersteunen van kinderen om naar school te gaan, willen we graag projecten starten voor 

vrouwen om hun eigen inkomen te kunnen genereren of aan voldoende aan te kunnen vullen, zodat zij 

het schoolgeld voor hun kinderen zelf kunnen betalen. Ook eventuele activiteiten voor de kinderen in 

de schoolvakanties kunnen hiermee bekostigd worden.  

Tot slot zijn wij zeer dankbaar voor jullie steun het afgelopen jaar, waarin wij Gods nabijheid in ons werk 

mochten ervaren. Het is ons verlangen om dit mooie werk de komende jaren voort te zetten. Er zijn veel 

kinderen met een uitzichtloos bestaan. We hopen dat we op uw blijvende steun mogen rekenen. 

BEDANKT! 

Heeft u vragen, of wilt u ons steunen of vrijwilligerswerk doen, bezoek dan onze website. 

www.stichtingmase.com 

 

 

 

 

 

http://www.stichtingmase.com/

