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Jaarverslag 2015 
 
 
 
 
 
 

 

 
De projecten 
 
In 2015 sponsorde School Aid de studies van 45 kinderen, begeleid door vijf contactpersonen en 
organisaties:  
- AVSI, Nairobi: 25 kinderen in Kibera 
- Patricia, Nairobi: 2 kinderen, Pauline in het middelbaar en Cyril in het lager onderwijs 
- St Anthony Buggya Primary School, Masaka: 14 studenten waarvan 11 in middelbaar en 3 in hoger 

onderwijs 
- Josephine, Masaka: 2 meisjes waarvan 1 in het middelbaar en 1 in hoger onderwijs 
- Vivienne, Nkozi: 2 jongens in het lager onderwijs.  
 
AVSI, Nairobi, Kenia 
Sinds 2005 sponsort School Aid kinderen in Kibera via de organisatie AVSI. Vanaf 2010 spraken we af dat 
we een totaal van 25 kinderen zouden sponsoren: wie afgestudeerd is wordt vervangen door een 
nieuwkomer.  
 
In januari 2015 kwam Junior Makau erbij ter vervanging van Laureen Kisange. Laureen studeert Business 
management aan de universiteit, en kwam na haar tweede jaar in aanmerking voor een staatsbeurs. 
Junior is in het zesde jaar lager onderwijs. Zijn ouders wilden hem van school halen omdat ze het niet 
meer konden betalen, maar Junior weigerde dat resoluut en kwam zo bij AVSI terecht.  
 
In december 2015 verlieten acht studenten het programma: vijf beëindigden hun beroepsopleiding, 
twee kwamen na hun eerste jaar universiteit in aanmerking voor een staatsbeurs, en bij de laatste 
vermeldde AVSI dat geen verdere steun nodig was omdat de economische situatie van haar ouders beter 
was. Van de studenten die School Aid steunt sinds 2005, toen AVSI dit project overnam van Artsen 
Zonder Grenzen, zijn er nu nog negen.  
 
Zoals ieder jaar kregen we brieven van de studenten in het begin en het midden van het jaar. Die van 
januari werden individueel beantwoord. In juli ontvingen we het jaarverslag voor 2014 met het budget 
voor 2015.  
 
In juli voerden we een overschrijving uit van 4285,71 Euro voor de uitgaven voorzien voor 2015. Een 
verslag van de uitgaven ontvangen we in juli 2016. Het budget voor 2016 raamden we op 5000 Euro. 
 
Patricia, Nairobi, Kenia 
Met Patricia werkt School Aid samen sinds 2001. Zij begeleidt nu nog drie studenten. In 2014 beëindigde 
Consolata haar baccalaureaat Communicatie met een stage bij de organisatie ‘the International 
Community of Women Living with HIV’. In 2015 besloot ze een sabbatjaar te nemen om bij hen verder te 
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werken. Die ervaring heeft haar veel bijgebracht en gaf haar de gelegenheid internationale contacten op 
te bouwen. In 2016 gaat ze haar studies afwerken.  
 
Op 29 januari voerden we een overschrijving uit van 2.611,22 Euro. Dit was voorzien als de eerste van 
drie trimestriële overschrijvingen, maar omdat Consolata dit jaar niet studeerde, was dit ongeveer 
voldoende om de studies van Pauline en Cyril te betalen.  
 
Het budget voor 2016 is geraamd op 5520 Euro:  
- Deficit 2015:  8251 Kenyan shilling (KES) 
- Eerste trimester:  260 500 KES 
- Tweede trimester:  176 500 KES 
- Derde trimester:  178 500 KES 
- Totaal:   623 751 KES = ongeveer 5520 Euro 
Het juiste bedrag van het inschrijvingsgeld voor Consolata was nog niet gekend.  
 
St Anthony Buggya primary school, Masaka, Oeganda 
In 2015 sponsorde School Aid 14 studenten die opgevolgd worden door Mrs Polly Wassajja, de directrice 
van St Anthony Buggya primary school. Drie studenten volgden hoger onderwijs: Christine begon het 
laatste jaar Fashion and Design, Edrine volgt een opleiding kleuteronderwijs en Veronica begon het 
eerste jaar van een universitaire opleiding informatica. De elf anderen volgen allen middelbaar onderwijs 
aan de Notre Dame High School in Masaka. Twee van hen, Margret en Molly, beëindigden in december 
het middelbaar onderwijs en gaan in 2016 hogere studies beginnen.  
 
Tijdens een bezoek aan Oeganda bezocht Maria-Pia de Notre Dame High School op 29 mei. Ook de drie 
studenten in hoger onderwijs waren aanwezig.  
 
Het budget voor 2015 was 19 482 175 UGX (18 910 000 UGX voor 2015; 572,175 UGX deficit voor 2014) 
– 6193,60 Euro). De betaling daarvan verliep problematisch (zie verder) en werd pas uitgevoerd in mei 
2015. Een voorschot van 5000 Euro was overgeschreven in november 2014; het saldo van 1193,60 Euro 
op 23 mei 2015.  
Het budget voor 2016 is 20 819 000 UGX, ongeveer 5773 Euro. Een voorschot werd overgeschreven op 
19 december 2016. 
 

Josephine, Masaka, Oeganda  
Sinds 2004 betaalt School Aid schoolgeld voor de twee zussen Josephine Justine en Victoria, opgevolgd 
door Josephine.  
 
Josephine Justine begon in 2014 een opleiding verpleegkunde en werkte in 2015 het tweede en derde 
semester af van de vijf in totaal. Haar zus Victoria behaalde dit jaar het ‘Uganda certificate of education’ 
– of O-levels) en gaat verder met haar middelbaar onderwijs in de St Joseph Secondary School 
Naggalama.  
 
Maria-Pia ontmoette Josephine Justine tijdens haar verblijf in Oeganda. Er was geen gelegenheid Victoria 
te bezoeken op de school waar ze op internaat is.  
 
Het schoolgeld voor 2015 bedroeg 7 892 0000 UGX (2499,80 Euro). Het budget voor 2016 is geraamd op 
6 135 000 UGX (ongeveer 1701 Euro). Een voorschot werd overgeschreven op 19 december 2015.  
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Vivienne, Nkozi, Oeganda  
Raymond wordt door Vivienne opgevolgd sinds 2011. In 2015 kwam er een tweede jongen bij: Stephen 
Bbosa.  
 
Op 5 mei 2015 ontmoette Maria-Pia Raymond’s moeder Emy. Raymond is nog steeds op internaat in de 
St Francis Junior School Budda. Of School Aid zijn studies verder betaalt na het lager onderwijs wordt 
door Vivienne geëvalueerd. Financieel heeft Emy de moeilijkste fase achter de rug, maar ze neemt niet 
echt haar verantwoordelijkheid als ouder op. Voor Raymond’s toekomst kan Vivienne’s educatieve rol 
naar Emy toe even belangrijk zijn als onze financiële steun.  
 
Stephen Bbosa is 7 jaar en in het tweede leerjaar van de Balamory Infant School in Kitemu. Zijn moeder 
is gestorven en in januari 2015 had zijn vader, die chauffeur is, een ongeval en verloor zijn inkomen. 
Vivienne gaat opvolgen wanneer de vader opnieuw zelf het schoolgeld kan betalen.  
 
De uitgaven in 2015 waren 2 350 000 UGX (695,47 Euro).  
Het budget voor 2016 is geraamd op 2 800 000 UGX (ongeveer 776 Euro). 
 
Administratieve opvolging in Oeganda 
 
Oegandese bankrekening 
Overschrijvingen naar Oeganda gebeuren via een bankrekening die wij daar voor twee redenen 
openhouden: ten eerste doet School Aid één overschrijving per jaar naar die rekening om de hoge 
bankkosten te vermijden; ten tweede is het niet mogelijk een overschrijving vanuit België te doen in 
Oegandese Shilling, zodat we met de schommelende wisselkoers niet kunnen voorzien of we het juiste 
bedrag in Oegandese Shilling overschrijven. Daarom had Vivienne een volmacht op die rekening om de 
juiste bedragen over te schrijven naar de drie projecten in Oeganda. Op vraag van Vivienne ondernamen 
we sinds juli 2014 stappen om die volmacht door te geven aan Josephine. Dit was een moeizame 
procedure die begin 2015 nog niet afgerond was. Daardoor verliepen de betalingen voor 2015 vertraging 
op en werden pas in april en mei uitgevoerd. Op 28 mei 2015, tenslotte, werden de nodige documenten 
opgemaakt tijdens een bezoek van Maria-Pia, Vivienne en Josephine aan de Barclays bank in Masaka.  

 
De schommelende wisselkoers maakt het verslaggeven over de uitgaven voor de Oegandese projecten 
ingewikkeld: de wisselkoers op de datum waarop School Aid het voorschot overschrijft kan veel 
verschillen van die op de datum waarop in Oeganda de overschrijvingen naar de projecten gebeuren. 
Voor de dag-na-dag opvolging noteren we uitgaven op basis van de wisselkoers van de dag waarop 
betalingen uitgevoerd worden, maar voor het jaaroverzicht worden betalingen in Oeganda 
gerapporteerd op basis van een doorsneekoers over het jaar.  
 
Voor de uitgaven van 2015 vulde School Aid op 24 november 2014 de Oegandese rekening aan met 5000 
Euro; op 27 november kwam 16 500 000 UGX aan.  
Voor de uitgaven van 2016 werd op 21 december 8250 Euro overgeschreven. 0p 24 december kwam  
28 050 000 UGX aan, wat 1 769 000 UGX min is dan het budget van 29 819 000 UGX gepland voor 2016.  

 
Internet fraude 
In 2015 was School Aid slachtoffer van Internetfraude. Het e-mailadres van Mrs Wassajja werd gebruikt 
om ons te vragen de jaarlijkse storting voortaan te doen op een nieuw rekeningnummer. Onze e-mails 
om daarover uitleg te vragen werden ook onderschept, en het is pas na het uitvoeren van een storting 
van 6100 € op dit nieuwe rekeningnummer dat wij begrepen dat een derde persoon in onze 
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correspondentie deelde. De bovenvermelde moeilijkheden met de volmacht en de verlate betaling aan 
de scholen zijn bepalend in dit verloop. Op 28 maart kreeg School Aid een e-mail op naam van Mrs 
Wassajja waarin we verwittigd werden dat de studenten niet zouden kunnen deelnemen aan de 
examens als de betaling niet uitgevoerd was. Uitwisseling via e-mail met de Oegandese partners bracht 
geen duidelijkheid en op 9 april voerde School Aid een rechtstreekse overschrijving van 6100 Euro uit op 
het frauduleuze nummer. Wij hebben voor deze fraude een politieverslag van de Oegandese en 
Belgische politie, alsook een gedetailleerd verslag van de stappen die School Aid ondernam toen we 
begrepen dat het over een diefstal ging. De som van 6100 € hebben twee van de bestuursleden van de 
vzw onmiddellijk vergoed. Reis- en verblijfskosten naar en in Oeganda werden niet aangerekend. Wij 
maakten afspraken met onze medewerkers in Oeganda over corresponderen over geldzaken zodat zo’n 
fraude niet meer kan gebeuren. 
 
Overzicht van inkomsten en uitgaven in 2015 
 
Inkomsten 2015:  

- Eigen inbreng 14009,00 € 
- Ontvangen giften 11937,86 € 
- Ontvangen bankintresten 1,29 € 

Totaal:       25948,15 € 
 
Uitgaven 2015:  

- Projecten:  
o AVSI 4285,71 € 
o Patricia 2611,22 € 
o St Anthony Buggya  6966,60 € 
o Josephine 4200,80 € 
o Vivienne 1471,47 € 

- Bankkosten 270,13 € 
- Andere kosten 6325,71 € 

Totaal:       26131,64 €  
 
Bovengaand overzicht vermeldt de geldbewegingen van de rekening van School Aid in België. De 
uitgaven houden daarom geen rekening met het voorschot gestort voor de Oegandese projecten in 2014 
maar wel met het voorschot overgeschreven in december 2015 voor de uitgaven van 2016.  
De gestolen 6.100 Euro en 225,71 Euro kosten voor de Oegandese politiewerking werden 100% 
afgeschreven en geboekt als administratieve kosten.  
 
Begroting voor 2016 
 

- AVSI 5000 €  Raming op basis van vorige jaren 
- Patricia 5520 €  Bedrag inschrijvingsgeld Consolata nog niet gekend 
- St Anthony Buggya 5773 €  Budget opgemaakt door Mrs Wassajja 
- Josephine  1701 €  Budget opgemaakt door Josephine 
- Vivienne 776 €  Raming op basis van vorige jaren 
- Website en bankkosten 350 €   
Totaal: 19120 €    
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Administratieve ondersteuning 
 
De algemene vergadering om 2015 af te sluiten werd gehouden op 6 maart 2016. 
 
Website 
De Ursulinenschool Mechelen gaat verder met het onderhouden van de website www.schoolaid.be. De 
klas van schooljaar 2014-2015 werkte de site bij tot maart 2015.  
 
Op 20 november werd School Aid voorgesteld aan de nieuwe klas van schooljaar 2015-2016, maar zij 
konden het bijwerken van de website niet in hun programma van het eerste trimester inschakelen.  
Sinds november blijkt er ook malware op de website te zitten en is die via Google Chrome niet meer 
toegankelijk. De klas beloofde dat de School Aid website hun prioriteit wordt in januari 2016.  
 
Fondsenwerving 
De erkenning van School Aid als ‘instelling die fiscaal aftrekbare giften kan ontvangen’ loopt tot eind 
2019. Een voorwaarde voor die erkenning is dat de administratieve kosten niet hoger zijn dan 20%. 
Gewoonlijk zijn de administratieve kosten van School Aid lager dan 2%, maar door de diefstal in Oeganda 
werd de limiet van 20% overschreden. Wij brachten de Cel Giften van de Federale Overheidsdienst 
Financiën op de hoogte en werden op 3 maart 2016 telefonisch verwittigd dat het uitzonderlijke 
overschrijden van de 20% administratieve kosten ten gevolge van diefstal geen gevolgen zal hebben voor 
de erkenning van School Aid als ‘instelling die fiscaal aftrekbare giften kan ontvangen’.  
 
Sinds 2013 wordt het schoolgeld voor 2 kinderen van het AVSI project, Leonora en Elvis, betaald door 
sponsors die ervoor kozen een bepaald kind te ondersteunen doorheen hun schoolloopbaan. Sinds 2015 
is dit nu ook zo voor Junior Makau.  
  
Het bedrijf ESKO en zijn werknemers organiseerden dit jaar een ‘Music For Life’ actie voor School Aid.  
 
In 2015 stuurde School Aid een nieuwsbrief in januari, juli en augustus.  
De School Aid brochure werd aangepast in maart 2015.  
 
Verdere informatie 
Wie meer informatie wil over School Aid kan dit vragen via ons e-mail adres schoolaid.be@gmail.com.  
Alle informatie zoals brieven, foto’s en schoolresultaten van de kinderen, correspondentie met de lokale 
contactpersonen, administratieve opvolging in België, enz., wordt bewaard op het adres Willemsstraat 
16 (1014), 1210 Brussel.  
Begin 2016 zal ook de vernieuwde website, www.schoolaid.be opnieuw toegankelijk zijn.  
Beschikbare documenten voor 2015 zijn:  
- Het volledige financiële verslag met bijlagen  
- Het dag-na-dag activiteiten verslag  
- Een verslag over de diefstal in Oeganda en de ondernomen acties 
- Het jaarverslag van AVSI voor 2014. 
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