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1. Inleiding 
Stichting Uganda Child Care Foundation (UCCF) is een jonge en dynamische 
stichting die kinderen in Oeganda een toekomst wil geven.  De enthousiaste 
vrijwilligers van UCCF zetten zich in om deze kinderen concrete hulp te 
bieden, vanuit christelijk perspectief.  
 
UCCF bestaat sinds 2004. In deze periode is UCCF sterk gegroeid in 
activiteiten en projecten. Aan de andere kant is er altijd expliciet gekozen om 
“klein te blijven”. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het werken met alleen 
vrijwilligers in Nederland. In 2010 heeft UCCF een beleidsplan opgesteld, van 
2010 tot en met 2012. Deze vastgestelde en vastgelegde visie is de afgelopen 
jaren zeer nuttig en waardevol gebleken. 
 
Tijden veranderen en inzichten ontwikkelen. Daarom is voor de periode 2017 
tot en met 2020 dit visiedocument opgesteld. Met als doel een 
gedocumenteerde basis te hebben voor het nemen van (strategische) 
beslissingen binnen UCCF. Dit document is tot stand gekomen tijdens 
gesprekken en brainstormsessies binnen het bestuur van UCCF.  
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
Cor van der Neut 
Jan van den Hoek 
Reina Schenkel 
Gerrit Grievink 
Corné de Keizer 
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2. Visie en algemene beleidsrichtlijnen 
Stichting Uganda Child Care Foundation zet zich in voor kinderen in Oeganda 
en heeft als doel hen concrete hulp te bieden in de breedste zin van het 
woord, vanuit een christelijk perspectief. De slogan van de stichting is dan 
ook: “Geven om en geven aan kinderen in Oeganda”. Een belangrijk aspect 
in de geboden hulp is dat er veel aandacht is voor duurzaamheid en (op 
termijn) zelfredzaamheid van de doelgroep. 
 

2.1. Strategie 
De stichting zet zich in voor de armsten en meest kwetsbaren in de 
Oegandese samenleving: kinderen. Ongeacht hun afkomst of religie. De 
doelstelling is niet alleen om "vissen te vangen vóór deze arme kinderen, 
maar ze materiaal te geven om zélf te leren vissen!" 
 
UCCF realiseert zich dat focus en specialisatie een belangrijke kernwaarde is. 
Dit geldt ook voor de regio waarin wordt gewerkt: de regio Rakai in het 
zuiden van Oeganda. 
 

2.2. Tactiek 
In Oeganda werken UCCF met locale hulpverleningsinstanties, zoals Africa 
Renewal Ministries en Celebrate Hope Ministries, die de situatie en cultuur 
kennen. Dit zorgt voor een heldere communicatie en succesvolle 
samenwerking. 
 
De stichting werkt in Nederland uitsluitend met vrijwilligers, mensen die zich in 
hun vrije tijd op enthousiaste wijze inzetten om de gestelde doelen te 
verwezenlijken. Op deze wijze wordt op een verantwoorde wijze omgegaan 
met de verkregen sponsorgelden en wordt een maximaal rendement bereikt. 
 

2.3. Operatie 
De doelstelling willen we bereiken door middel van kleinschalige projecten. 
Een goed uitgevoerd kleinschalig project heeft zijn weerslag op de lokale 
gemeenschap. Ons doel is duurzame ontwikkeling tot stand te brengen. Dit 
stelt de lokale economie in staat een hoger peil te bereiken. Daar waar 
mogelijk worden in de uitvoering van de projecten mensen en middelen uit 
de lokale omgeving ingezet. 
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2.4. Algemene beleidsrichtlijnen 
Vanuit de visie zijn een aantal algemene beleidsrichtlijnen opgesteld. Deze 
richtlijnen zijn puntsgewijs weergegeven. 
 
Medewerkers in Nederland 

• UCCF werkt uitsluitend met vrijwilligers. Niemand ontvangt salaris. De 
spreekwoordelijke strijkstok is daardoor nihil. 

 
Registratie in Nederland 

• UCCF is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel; 
• UCCF is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) 

door de Belastingdienst. Hierdoor zijn giften belastingaftrekbaar. 
 
Beloningsbeleid 

• Niemand bij UCCF krijgt salaris;x 
• Bestuur en medewerkers hebben recht op toepassing van de fiscale 

vrijwilligersregeling. 
 
Partners 

• UCCF werkt samen met partners in Oeganda; 
• De partners zijn geregistreerde organisaties in Oeganda en zijn 

aantoonbaar betrouwbaar (bijvoorbeeld op basis van resultaten uit het 
verleden); 

• Met partners wordt een partnercontract opgesteld met wederzijdse 
verantwoordelijkheden. Daarnaast wordt per project een project-
overeenkomst opgesteld met budgetten en verantwoordelijkheden 
van beide partijen; 

• Hulpvraag wordt vastgesteld door onze partners in Oeganda; 
• Onze partners stellen de aanvragen voor projecten op. UCCF bepaalt 

welke projecten worden opgenomen in het programma; 
• UCCF fungeert als fondsenwerver voor de vastgestelde projecten; 
• Onze partners in Oeganda voeren de projecten uit, UCCF is 

regievoerder en eindverantwoordelijk. 
 
Vrijwilligerswerk in Oeganda 

• UCCF organiseert niet direct vrijwilligersprojecten in Oeganda. Bij 
aanvragen voor vrijwilligerswerk in Oeganda door Nederlandse 
personen of organisaties overleggen we met onze partners in hoeverre 
er behoefte is aan vrijwilligers. Op basis hiervan brengt UCCF de 
vrijwilliger in contact met de partner, waarna zij alles verder rechtstreeks 
regelen.  
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3. Locaties in Oeganda 
Sinds 2007 heeft UCCF een sterke focus op Rakai. Er is strategisch gekozen 
voor specialisatie in deze regio. Enerzijds om de span of control in de hand te 
houden en anderzijds om als kleine organisatie toch een echte specialist te 
kunnen zijn. 

3.1. Kakuuto 
Sinds 2007 wordt er gewerkt in Kakuuto. Gestart met het sponsorprogramma is 
er inmiddels een complete schoolcampus verrezen en is het homefarming-
programma operationeel. Het sponsorprogramma is “vol”, er worden geen 
extra kinderen meer aan het programma toegevoegd. 
 
De doelstellingen voor Kakuuto zijn als volgt: 

• De schoolcampus afronden en onderhouden. Het is het doel het 
onderhoud zoveel mogelijk uit zelfvoorzienendheid van "Kakuuto" zelf te 
realiseren; 

• Het koffie programma draait goed. Er is gestart met coöperaties. Het is 
onze wens dat het aantal coöperaties (of in ieder geval het aantal 
deelnemende koffieboeren) uitgebreid kunnen worden op basis van 
eigen middelen en budget, zodat UCCF zich kan terugtrekken. Dit 
geldt ook voor de andere onderdelen van homefarming. Geen nieuwe 
families meer opstarten in Kakuuto. Dit is een belangrijke test in het 
“bewijs van duurzaamheid” van het homefarming-programma. 

• Wanneer de solar-pilot succesvol is, wordt dit in Kakuuto breder 
uitgerold. 

3.2. Kasaali  
In Kasaali is UCCF sinds 2010 actief. Dit is een ander soort locatie en krijgt ook 
een andere aanpak, omdat kinderen uit sponsorprogramma van 5 
verschillende scholen komen. Het sponsorprogramma is “vol”, er worden 
geen extra kinderen meer aan het prorgramma toegevoegd. 
 
De doelstellingen voor Kasaali zijn als volgt: 

• De activiteiten uitbreiden met homefarming (koffie, kippen en varkens)  
• Starten met een pilot Afripads. Wanneer succesvol, dit verder uitrollen. 

 

3.3. Kasaka 
In Kasaka is UCCF sinds 2016 actief. In korte tijd is in dit “dorp zonder glimlach” 
veel bereikt sinds de start van het sponsorprogramma. Er wordt gewerkt aan 
een maisfabriek bij het sponsorproject. Er wordt gewerkt aan het zoveel 
mogelijk zelfredzaam maken van de bevolking, zodat we mogelijk de bouw 
en groei zoals in Kakuuto is gerealiseerd opnieuw kunnen realiseren.  
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4. Activiteiten in Oeganda 
In 2013 – 2015 worden meerdere activiteiten in Oeganda voorzien. Dit 
hoofdstuk beschrijft deze activiteiten op hoofdlijnen. 

4.1. Kindsponsoring  
Onder andere onze kleinschaligheid en transparantie onderscheiden UCCF. 
Hier willen we graag aan vasthouden. 
 
Doordat we met een nieuwe locatie gaan starten, willen we het 
kindsponsorteam uitbreiden met één nieuwe medewerker, die met name de 
post gaat verzorgen van en naar de nieuwe locatie. 

Groei aantal locaties en kinderen 
Tot en met 2015 willen we niet meer dan één locatie groeien met het 
sponsorprogramma. De beperking van het aantal sponsorkinderen wordt 
door onze parter ARM vastgesteld. Naar verwachting ligt dit rond de 250 
kinderen.  

Evaluatie 
Onderzoeken in hoeverre kinderen nog steeds in het sponsorprogramma 
moeten? Misschien zijn ouders wel in staat (bv door homefarming) hun 
kinderen zelf te verzorgen, zodat de sponsorplek naar een ander kind kan.  

4.2. Homefarming 
Homefarming is een groot succes in het realiseren van duurzame 
ontwikkeling. Inmiddels hebben we een combinatie van: 

• Koffie;  
• Varkens;  
• Kippen. 

 
Met deze waardevolle activiteiten willen we graag doorgaan. Uitbreiding 
vindt plaats op de locaties Kasaali en later (wanneer de locale organisatie 
zover is) de derde locatie. 
 

4.3. Bouwprojecten 
Nieuwe bouwprojecten vinden naar verwachting met name plaats op de 
nieuwe locatie. Wanneer dit noodzakelijk wordt geacht door de Oegandese 
partners stellen zij een projectvoorstel op. De beslissing om wel of niet mee te 
doen ligt uiteraard bij UCCF.  
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4.4. Afripads  
Het gebrek aan maandverband is een veel verzwegen, maar belangrijk 
maatschappelijk probleem in Oeganda. Veel meisjes missen maandelijks 
meerdere schooldagen, wegens het gebrek aan middelen; deze zijn 
onbetaalbaar. Het initiatief Afripads levert voor een betaalbare prijs 
uitwasbaar maandverband. Het wordt lokaal gefabriceerd en naast de 
maatschappelijke verbetering voor de meisjes die het gebruiken ook 
werkgelegenheid voor Oegandese vrouwen. In 2012 werkten er vijftig 
vrouwen in het fabriekje. UCCF wil voor de meisjes (én hun moeder) in het 
sponsorprogramma een setje ter beschikking stellen. 

4.5. Solar 
Een onuitputtelijke energiebron in Afrika is de zon. We maken gebruik van de 
zon en zetten de zon om in bruikbaar licht m.b.v. een solarlamp. We testen 
ons solarproject tijdens een pilotproject van een jaar. De pilot heeft als doel: 
werkt datgene wat we bedenken ook daadwerkelijk in de praktijk. De pilot 
heeft plek voor 25 families die elk 2 solarlampen testen. De pilot is in 2013 
afgelopen en het is de bedoeling fondsen te werven tijdens de tournee van 
Mwangaza. De doelstelling is minimaal 500 gezinnen blij te maken met 
solarlampen, zodat zij de ongezonde en schadelijke kerosinelampjes niet 
meer hoeven te gebruiken.  
  

4.6. Muskietennetten 
Een mooi laagdrempelig project zijn muskietennetten. Voor 5,- per net een 
goed project voor scholen, zondagscholen, etc. 
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5. Activiteiten in Nederland 
Activiteiten in Nederland zijn veelal gericht op naamsbekendheid en 
fondsenwerving. 

5.1. Mwangaza 
Kinderkoor Mwangaza is in 2016 weer in Nederland geweest. Dit blijkt iedere 
keer weer een grote publiekstrekker en deze zingende en dansende 
ambassadeurs weten als geen ander aandacht te vragen voor de situatie in 
Oeganda. 
 

5.2. Fondsenwerving  
Fondsenwerving vindt plaats op zoveel mogelijk verschillende manieren, 
waarbij veel creativiteit mogelijk is. Op basis van contacten die er zijn of die 
gelegd worden, maken we (potentiële) sponsors en partners enthousiast over 
onze activiteiten en toekomstige projecten.  
 

5.3. Publiciteitsgenererende activiteiten  
Het doel van deze activiteiten is het genereren van naamsbekendheid. Denk 
hierbij aan krantenartikelen, interviews op radio/tv, publiciteit op sociale 
media, etc.  
 

5.4. Ambassadeurs: Marcel en Lydia Zimmer  
Vanaf januari 2013 stellen Marcel en Lydia Zimmer zich voor de periode van 
twee jaar beschikbaar als ambassadeurs van UCCF. Gezien de grote 
achterban van dit populaire duo helpt dit enorm op zowel fondsenwervend 
als publiciteitsgenererend vlak. 
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6. Groei 
Regelmatig stellen we ons de vraag: “hoe groot willen we worden?”.  
 
Onderstaande structuur wordt gehandhaafd: 

• Bestuur; 
• Medewerkers; 
• Vrijwilligers. 
 

Zie ook bijlage 1 van dit document. Het dagelijks bestuur blijft bestaan uit vijf 
personen. De gedachte bestaat om twee maal per jaar een vrijwilligersavond 
te organiseren, waarbij een ieder op de hoogte wordt gebracht van de 
laatste ontwikkelingen.  
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7. Financiële uitgangspunten 
UCCF wil op een verantwoorde manier omgaan met financiën. Daarom 
gaan we uit van de volgende uitgangspunten: 

• Projecten pas starten als financiën rond zijn; 
• Geen geld beleggen, maar verantwoord met onze gelden omgaan; 
• Overhead minimaal houden, we streven naar een zo laag mogelijke 

overhead. 
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8. Partnerbeleid 
Om de gestelde doelen te realiseren maakt UCCF wanneer nodig gebruik 
van partnerorganisaties. Deze kunnen zich in binnen- en buitenland 
bevinden. De belangrijkste redenen tot samenwerking zijn: 

• Kennisdeling; 
• Fondsenwerving; 
• Projectuitvoering. 

 

8.1. Partners in Oeganda 
UCCF heeft meerdere organisaties waarmee wordt samengewerkt. Officiële 
partnercontracten zijn afgesloten met de volgende organisaties: 

• Africa Renewal Ministries 
• Celebrate Hope Ministries 

Africa Renewal Ministries 
Africa Renewal Ministries (ARM) is UCCF partner van het eerste uur. Het 
volledige sponsorprogramma wordt door ARM uitgevoerd. Daarnaast zijn 
meerdere bouwprojecten samen met ARM verzorgd en succesvol afgerond. 

Celebrate Hope Ministries 
Celebrate Hope Ministries (CHM) is de grondlegger van het homefarming 
programma in Rakai. Daarnaast worden sinds begin 2010 de UCCF 
bouwprojecten gecoördineerd door CHM. 
 

8.2. Partners in Nederland 
Naast de vaste partners in Oeganda werkt UCCF op projectbasis samen met 
meerdere organisaties. Dit geldt met name voor de fondsenwerving. Een 
aantal van deze partners zijn: 

• Focusplaza Foundation; 
• Goededoelshop.nl; 
• Oxfam Novib; 
• Fortune Hot Drinks; 
• EO Metterdaad; 
• Rabo Share4More; 
• Motiv; 
• EZA. 

 

8.3. Uitbreiding partners in Oeganda  
Momenteel is er nog geen noodzaak voor een derde partner, maar we laten 
de mogelijkheid voor een derde partner open.  
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Reden van meerdere partners is dat we meer mogelijkheden hebben om de 
projecten transparant te laten blijven.  
 
Wij streven er naar dat alle inkopen lokaal worden gedaan, om de economie 
te steunen  
 

8.4. Aansluiting bij keurmerk 
UCCF kiest er bewust voor zich niet aan te sluiten bij een landelijk keurmerk als 
het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Een dergelijk keurmerk brengt 
veel kosten met zich mee, die volgens UCCF niet opwegen tegen de 
voordelen. 
 

8.5. Focusplaza Foundation en gezamenlijke parters in Oeganda 
Samen met de Focusplaza Foundation worden projecten in Oeganda 
gerealiseerd. Omdat beide stichtingen elkaar deels overlappen is voor de 
duidelijkheid in onderstaand schema de samenhang duidelijk gemaakt: 
 

 
 
 

Bouwprojecten

Kindsponsoring

Koffieproject

Maïsproject

Skills Development 
Center

- Praktische opleiding tot naaister
- Praktische opleiding tot motormonteur

Afrinets

Afripads

Solarproject
Kasaka Community 

Medical Clinic

Partners Oeganda

Kindsponsoring en deel van de 
bouwprojecten

Alle ondersteuning Kasaka Community 
Medical Clinic

Bouwprojecten en overige projecten

Mwangaza

Food program

Amazing Grace 
Bakery
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9. Bijlage 1, Bestuur, medewerkers en vrijwilligers 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 
Cor van der Neut  Voorzitter 
Jan van den Hoek Penningmeester 
Corné de Keizer  Secretaris en contacten bedrijfsleven 
Reina Schenkel  PR en communicatie 
Gerrit Grievink  Strateeg, fondsenwerver en contacten bedrijfsleven 
 
 
Daarnaast zijn meerdere enthousiaste medewerkers actief voor UCCF. In vast 
verband zijn dit: 
 
Ineke van den Hoek Kindsponsoring 
Esther de Keizer  Kindsponsoring / Mwangaza 
Walter Hobelman  Fondsenwerving bedrijfsleven en communicatie 
Rianne van Rumpt Kindsponsoring 
Reinier van Rumpt  PR en kindsponsoring 
 
 
Verder wordt op onregelmatige basis een beroep gedaan op een team 
vrijwilligers. Dit gebeurt voornamelijk tijdens de tournees van Mwangaza. 
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10. Bijlage 2, Projectuitvoering 
Voor ieder project wordt vanuit UCCF een projectcoördinator aangewezen. 
Projectcoördinatoren worden aangesteld door het dagelijks bestuur. Een 
projectverantwoordelijke hoeft geen bestuurslid te zijn. Voordat met een 
project wordt gestart, wordt de basis gelegd in een projectplan. Het 
projectplan dient minimaal de navolgende onderdelen te bevatten: 

• Omschrijving van het project; 
• Te verwezenlijken doel; 
• Te ondernemen stappen; 
• Planning in tijd; 
• Te bereiken mijlpalen, c.q. op te leveren deelresultaten; 
• Benodigde mensen en middelen (Nederland); 
• Benodigde mensen en middelen (Oeganda); 
• Budgetcalculatie en financiële onderbouwing; 

 
Alvorens gestart wordt, dient eerst goedkeuring te zijn verleend door het 
dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt maximaal binnen 4 weken na 
presentatie van het projectplan de beslissing het project wel of niet uit te 
voeren. Haalbaarheid (zekerheden en onzekerheden) en beschikbaarheid 
van financiële middelen zijn belangrijke beslisfactoren. 
 
Na goedkeuring krijgt de projectcoördinator de beschikking over het 
geraamde budget. De projectcoördinator heeft hierna de vrijheid het 
budget binnen het project (op basis van de budgetcalculatie) te besteden. 
6x per jaar (iedere twee maanden) wordt door de projectcoördinator verslag 
uitgebracht (mondeling en schriftelijk) naar het dagelijks bestuur met de 
voortgang en budgetrapportage. Daarnaast wordt indien nodig maandelijks 
een budgetrapportage opgeleverd. Indien nodig vindt bijsturing plaats. 
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11. Bijlage 3 Terugblik 2013 – 2017 
In 2016 is het kinderkoor Mwangaza weer in Nederland geweest. Dit bezoek 
heeft zowel in Nederland als in Oeganda grote impact gehad.  
 
Een aantal hoogtepunten uit de afgelopen periode zijn: 

• Het sponsorprogramma is gegroeid naar een kleine 1000 kinderen; 
• Er is een locatie bijgekomen waar extreme armoede en uitzichtloosheid 

heerst. Hier is veel hulp nodig, waarmee wordt gestart; 
• Solarlampen zijn uitgereikt en zijn een succes; 
• In Kakuuto is een jongensslaapzaal gerealiseerd; 
• Voor een aantal gezinnen is noodhulp gerealiseerd in de vorm van een 

nieuw huisje; 
• Er wordt nagedacht over het ondersteunen van een kliniek in Kasaka. 

 
 
 


