
Beleidsplan Stichting Happy and Joy 
 
Missie en visie 
Ieder kind heeft recht op onderwijs, ook arme kinderen in Uganda. 
Voor veel kinderen in Uganda is onderwijs niet vanzelfsprekend omdat de ouders het schoolgeld niet 
kunnen betalen. Kleuteronderwijs is niet verplicht en wordt daardoor vaak helemaal niet gevolgd, terwijl 
daar de basis wordt gelegd voor lezen, schrijven, rekenen en Engels en de kansen in het basisonderwijs 
zonder (goed) kleuteronderwijs heel klein worden. Dat moet en kan anders. Onderwijs is immers essentieel 
voor de ontwikkeling van een kind – en daarmee voor de ontwikkeling van een land. Stichting Happy and 
Joy wil het daarom voor arme kinderen uit het Ugandese dorp Kabojja en omgeving mogelijk maken dat zij 
in ieder geval kleuteronderwijs kunnen volgen en waar mogelijk ook basisonderwijs. 
 
Onze missie wordt in eerste instantie bereikt door het bouwen van een eigen kleuterschool en via een 
sponsorprogramma. Het doel is om zo veel mogelijk en ten minste de helft van het aantal kinderen op de 
kleuterschool gratis onderwijs te laten volgen en daarvoor dus voldoende sponsors te werven.  De kinderen 
voor wie geen sponsor gevonden kan worden of wiens ouders tot op zekere hoogte lesgeld kunnen 
betalen, kunnen voor gereduceerd lesgeld onderwijs volgen. De mogelijkheden voor sponsoring op een 
basisschool worden vormgegeven en waar mogelijk uitgebouwd. Tot slot wordt er gewerkt naar een 
duurzame situatie waarin de school zo zelfstandig mogelijk opereert. Daarbij liggen de 
verantwoordelijkheden voor de dagelijkse gang van zaken en administratie bij de school in Uganda en op 
termijn ook zo veel mogelijk de financiering, zodat de school en de kinderen niet in grote mate afhankelijk 
blijven van het sponsorprogramma en de school duurzaam wordt. Ten behoeve daarvan wordt 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van een eigen bron van inkomsten voor de school waarvan de kosten van 
het onderwijs betaald kunnen worden.  
 
Beleid voor de jaren 2013-2020 
Stichting Happy and Joy heeft als taak het inzamelen van geld om kinderen in Uganda naar school te laten 
gaan. Hieraan wordt op twee manieren invulling gegeven: 

- Via een sponsorprogramma worden Nederlandse sponsors gekoppeld aan een Ugandees 
schoolkind: de Nederlandse sponsor betaalt een bedrag per maand of per jaar waarvan het kind 
naar school kan gaan; 

- Via het werven van fondsen, donaties en giften wordt geld ingezameld om overige kosten te 
kunnen dekken, zoals schoolmateriaal, onderhoud aan de gebouwen en de lunchkosten van 
gesponsorde kinderen op de basisschool. Hiertoe worden allerlei acties opgezet, instanties 
aangeschreven en publiciteit gegenereerd. 

 
Daarnaast zal de komende jaren gewerkt worden aan de duurzaamheid van de school door het 
schoolgebouw toekomstbestendig te maken, onder andere door verbetering van de sanitaire voorzieningen 
en de keuken. Hiervoor zullen aparte acties opgezet worden om geld in te zamelen. Tot slot zal toegewerkt 
worden naar verzelfstandiging van de kleuterschool Happy and Joy door het creëren van een eigen bron 
van inkomsten in Uganda, namelijk: huurwoningen. Voor de bouw van deze huurwoningen zullen 
afzonderlijke giften ingezameld worden. 
 
Vermogensbeheer en -besteding 
Het vermogen wordt beheerd door (de penningmeester van) de Stichting Happy and Joy. Alleen afgepaste 
bedragen worden overgemaakt naar Uganda, zodat controle mogelijk is op de besteding en het 
ingezamelde geld alleen daaraan wordt besteed waarvoor het is ingezameld. Dat wil zeggen: aan de 
salarissen van de docenten, aan onderwijsmateriaal, aan eten en drinken voor de leerlingen en het 
personeel, aan onderhoud van de gebouwen, aan betaling van het lesgeld van de gesponsorde kinderen op 
de basisscholen, et cetera. De directrice van de school houdt tevens zelf alle uitgaven bij in een Excel-
bestand en legt via deze bestanden ieder trimester verantwoording af voor de uitgaven. 
 
Daarnaast zijn er bureaukosten in Nederland voor het in stand houden van de Stichting en het ontplooien 
van activiteiten om geld in te zamelen. Er wordt geen vergoeding uitgekeerd aan de bestuursleden voor 
hun verrichte werkzaamheden; het werk wordt onbezoldigd verricht.  
Ieder jaar wordt in de jaarrekening en het jaarverslag de precieze besteding verantwoord. 


