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INLEIDING
Helaas stond ook het tweede jaar van het bestaan van de Stichting CRO Foundation
in het teken van de corona-pandemie. Ondanks de betere vooruitzichten in het begin
doorkruisten de maatregelen ter beperking van de effecten van het virus in de loop
van het jaar opnieuw allerlei initiatieven. De aanvankelijke plannen bleven dan ook
voornamelijk beperkt tot ad-hoc-acties in Oeganda. Dat heeft ertoe geleid dat we ons
hebben moeten bezinnen op het herstructureren van onze aanpak op langere
termijn. Tevens heeft dit ertoe geleid, dat we bij gebrek aan concrete projecten geen
grote inzamelingsacties hebben ondernomen.
Het bestuur van de Foundation heeft de tijd benut om contacten met Oeganda en de
CRO-organisatie aldaar aan te halen, nieuwe contacten in Nederland te leggen en
bestaande te bestendigen en het bestuur wat slagvaardiger te maken. Daarnaast
hebben we, optimistisch gestemd, een nieuw jaarplan opgesteld en denken we na
over een eerste aanzet tot een tweede meerjarige ambitieplan.
Daarbij zijn we uiteraard nog steeds uitgegaan van de missie van onze Foundation:
“De CRO Foundation vindt dat iedereen op deze wereld recht heeft op een waardig,
gelukkig en zelfstandig leven. Daarnaast heeft ieder kind recht op onderwijs, zorg,
speeltijd en een goede opvoeding. Helaas is dit niet voor iedereen het geval. De CRO
Foundation zet zich in om kinderen en hun families met minder kansen, toch te geven
waar zij recht op hebben, met als doel een waardige en gelukkige toekomst, waarin zij
onafhankelijk zijn van anderen. De CRO Foundation probeert haar missie in Oeganda
te realiseren, onder andere door:
- samen te werken met Child Restoration Outreach (CRO) Lira, en andere lokale
partners
- kinderen financieel te ondersteunen bij het betalen van schoolgeld
- projecten die gericht zijn op de zelfstandigheid van kinderen en hun families te
ondersteunen
- projecten die gericht zijn op de zelfstandigheid van lokale partners met dezelfde
doelen te ondersteunen”
In de volgende pagina’s vindt u de weergave en de verantwoording van de
acties binnen Nederland en Oeganda, gerelateerd aan onze voornemens en
missie, en de plannen, die daaruit voortvloeien.
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TOESTAND IN OEGANDA
ONTWIKKELINGEN IN OEGANDA
Op 14 januari 2021 zijn in Oeganda presidentsverkiezingen geweest, die gepaard
gingen met grote maatschappelijke onrust. Na de overwinning van de (al 35 jaar
zittende) president Museveni keerde de rust min of meer weer en kon het ‘gewone’
leven weer op gang komen.
In verband met de corona-pandemie bleven de scholen echter in het hele land nog
tot april gesloten. Na aanvankelijk positieve ontwikkelingen op dat gebied in mei
verslechterde de toestand in juni zodanig, dat op 7 juni een lockdown van 6 weken
werd afgekondigd. In deze periode mocht het RESTORE-project doorgaan,
aangezien dat niet als school gold.
De vaccinatie kwam moeizaam op gang en leerkrachten mochten pas werken na
volledige vaccinatie. Na een ‘betere’ zomer verslechterde in het najaar de situatie
opnieuw en werden de scholen gesloten, uiteindelijk tot januari 2022. Hierdoor
hebben we onze doelstellingen voor dit jaar slechts zeer beperkt kunnen behalen.
DE CRO-ORGANISATIE IN OEGANDA
Binnen CRO in Oeganda zijn intussen enkele organisatorische veranderingen
doorgevoerd, die ook invloed hebben gehad op het functioneren van CRO in Lira.
Inmiddels werkt men met één landelijk directeur en lopen alle financiële transacties
centraal via CRO Oeganda in Mbale. Lokale besturen zoals die in Lira zijn
opgeheven; per locatie komt een lokale onafhankelijke vertegenwoordiger in het
nationaal bestuur.
CRO Oeganda heeft ook aangekondigd wat meer bedrijfsmatig te willen gaan
werken, dus met een deel, gericht op inkomsten via Income Generating Activities
(IGA), en een hulpkant. Daarnaast willen ze bekijken of kinderen gedurende korte
periodes (max 6 maanden) ook ’s nachts opgevangen kunnen worden, totdat ze
onderdak vinden bij familie. Daarnaast wordt gekeken naar uitbreiding van de
vakopleidingen met bijvoorbeeld een schoenmakersopleiding.
ONZE CONTACTEN MET CRO OEGANDA
In maart werd de oprichter van CRO Oeganda, de Nederlandse Ingrid Wilts,
uitgenodigd voor een bestuursvergadering ‘op afstand’ om de gang van zaken in
Oeganda (waar zij op dat moment was) te bespreken en toekomstvisies op elkaar af
te stemmen. Daarnaast werd via mail en online-meetings contact gehouden met
onder andere de nationale directeur, Paul Nabitiri, en de plaatselijke CROleidinggevende (Branch Manager CRO Lira) James Olwa.
In oktober bracht de voorzitter van de Foundation een bezoek aan Oeganda en
ontmoette daar deze en andere functionarissen. Daarbij werden plannen besproken
en een basis gelegd voor de voortzetting van de samenwerking.
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Inmiddels is er structureel overleg opgestart met CRO Oeganda over het afronden
van het schooljaar van de door coronamaatregelen getroffen kinderen. Er wordt
geïnventariseerd, hoeveel lessen er gegeven zijn en hoeveel er nog zouden moeten
worden gegeven (en die dan ook te geven), en de mogelijkheid wordt onderzocht om
de resterende tijd in het lopende kalenderjaar te vullen met een stage, waarvan de
opbrengsten later kunnen worden gebruikt. In januari 2023 zou dan kunnen worden
gestart met een geheel nieuwe groep. Inmiddels is ook gevraagd om een update van
de financiële situatie van het RESTORE-project.

ONDERWIJSACTIVITEITEN
PLAN
(zoals verwoord in
jaarplan 2021)
40 kinderen een
vakopleiding geven door
het RESTORE project

25 kinderen op de
basisschool financieel
ondersteunen.
1 kind op de middelbare
school financieel
ondersteunen
Onderzoeken van
mogelijkheden om
andere RESTORE
opleidingen op te zetten

GEREALISEERD

OPMERKING

40 kinderen zijn gestart,
maar (nog) niet afgerond

We onderzoeken
mogelijkheden binnen
Corona-maatregelen. Ambitie
is om het project voor 40
kinderen te voltooien
schoolsluiting i.v.m.
Coronamaatregelen

Is niet gelukt

Is niet gelukt

Schoolsluiting i.v.m.
Coronamaatregelen

Is gelukt; in 2021 zijn naast
coupeuse ook opleidingen gestart
voor kapster, metselaar, monteur
motorfietsen, timmerman en
bakker

(ONDERWIJS)ONDERSTEUNENDEN ACTIVITEITEN
PLAN
(zoals verwoord in
jaarplan 2021)
Naast de CRO bakery een
andere IGA te starten

GEREALISEERD

OPMERKING

Plannen worden gemaakt, maar
zijn nog niet concreet

Moeilijk door economische
situatie en Coronacrisis. Er is
nog geen zicht op
ontwikkelingen op korte
termijn
Aan corona gerelateerde economische omstandigheden en
personele redenen hebben
ertoe geleid, dat activiteiten
van de Backery nog niet
konden worden opgestart

Activiteiten CRO bakery
stabiliseren en
optimaliseren

Mee bezig, maar door
omstandigheden nog niet voltooid

Contacten tussen CRO
Oeganda en de
Foundation bestendigen

Is gelukt middels regelmatig
online-overleg, mail-wisseling en
fysiek bezoek
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Ad-hoc initiatieven

We zijn ook tegemoet kunnen
komen aan vragen vanuit
Oeganda tijdens de coronasluiting waarbij we o.a. kinderen
aan maaltijden hebben kunnen
helpen.
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Voortzetting van deze adhoc-projecten zijn
onderwerp van discussie
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ACTIES IN NEDERLAND
Op basis van onze doelstelling hebben we voor het jaar 2021 voor de
financiering van onze projecten in Oeganda een streefbedrag van € 12.500
gesteld. Daarvan is nu ongeveer € 3.000 ingezameld. Dit gebeurde deels door
donaties. (zie: financieel jaarverslag). Ook werden diverse fondsen benaderd
om al dan niet structureel een bijdrage te leveren aan onze inspanningen.
Gezien de in Oeganda bestaande situatie hebben we in 2021 onze
doelstellingen bijgesteld. We hebben besloten fundraising te beperken, omdat
we te allen tijde een directe link tussen donaties en activiteiten willen kunnen
waarborgen. De Foundation heeft op dit moment onvoldoende belang bij het
opbouwen van reserves en de kosten van de Foundation zijn beperkt. Daarom
hebben we ons voorgesteld fondsenwerving weer prioriteit te geven zodra het
uitzicht op het kunnen uitvoeren van concrete activiteiten is hersteld.

ONTWIKKELINGEN BINNEN DE FOUNDATION
Eind 2021 bestaat het bestuur van de Stichting CRO Foundation uit 5 leden, te
weten
• Laura Beljaars (voorzitter)
• Suzanne van Burik (secretaris)
• Sabina Kloppers (penningmeester)
• Koen van Holten
• Hans van Mierlo
Daarnaast kon de stichting rekenen op de vrijwel permanente inzet van enkele
vrijwilligers.
Het bestuur vergaderde in 2021 in totaal 5 maal, noodgedwongen online. De
vergaderingen hadden voornamelijk plannen op korte termijn als onderwerp,
maar er werd ook gekeken naar de tijd ná de pandemie. Voor Oeganda was het
opzetten van een nieuwe IGA daarbij van groot belang om de RESTOREprojecten een meer permanente basis te geven. Daarbij werd de inbreng van
CRO Lira door veelvuldig en persoonlijk contact sterk gestimuleerd.
Daarnaast heeft het bestuur geprobeerd om zich voor te bereiden op de
komende tijd ná corona. Er is een begin gemaakt met het opstellen van een
bestuursreglement en met het in overeenstemming brengen van de statuten
met de Wet Toezicht Bestuur Rechtspersonen (WTBR).
Een van onze vrijwilligers, Jacques Beljaars, bezocht namens de Foundation
bijeenkomsten van Wilde Ganzen/Partin (Particulier Initiatieven, op 9 oktober;
de Foundation is lid van Partin) en van Platform Oeganda (op 20 november) en
volgde daar workshops ten behoeve van het vergroten van onze vaardigheden
m.b.t. fondsenwerving en het opzetten van samenwerkingsverbanden.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG
Zie het verslag van de penningmeester. Het originele verslag op papier is in het bezit
van de voorzitter.
Hoofdverdichting

Debet

Credit
€ 6.334,31

Liquide middelen
Abn/Amro

€ 19,25

Schulden op korte termijn
€ 6.315,06

Saldo lopend boekjaar
Boekjaar 2021
Hoofdverdichting
Herkomst gelden
In kas
Donaties en giften
* Donaties particulieren
* Donatie Jan van Brabantcollege
* Donaties noodhulp

Totaal giften

Debet

Credit

€ 7.635,30
€ 2.861,35
€ 130,40
€ 1.000,00

€ 11.627,05

Besteding van de gelden
Waar ging het geld naartoe?
* RESTORE project
* Schoolfonds
* Noodgeld ivm corona
* CRO Bakery
* Capacity building

€ 1.960,00
€ 733,44
€ 956,00
€ 420,00
€ 326,00

Totaal besteding van de gelden

€ 4.395,44

Onkostenvergoeding
* Vliegticket Laura bezoek CRO Uganda

€ 540,73

Kosten
* Rente en kosten bank
* Kosten website
* Lidmaatschap Partin

€ 242,69
€ 53,88
€ 60,00

Saldo

€ 6.334,31

