Jaarverslag 2021
Inleiding
Dit is het jaarverslag over 2021. Ook dit jaar is helaas nog grotendeels bepaald geweest door de
Covid-pandemie. Hoewel in het begin van het kalenderjaar nog de hoop bestond dat de scholen
open zouden gaan na de verkiezingen in februari, bleef de kleuterschool uiteindelijk het hele jaar
gesloten. De basisscholen zijn in de loop van het jaar mondjesmaat open gegaan voor steeds meer
klassen, maar voordat alle klassen aan de beurt waren, kwam er een nieuwe lockdown en zaten alle
leerlingen weer thuis. Onze scholieren op de middelbare school hebben tot op zekere hoogte
onderwijs op afstand gevolgd: elke week konden zij schoolwerk ophalen en de week erna inleveren.
Uganda is uiteindelijk een land gebleken waarin kinderen het langst thuis hebben gezeten door
Corona. De keuze van de overheid om de scholen zolang te sluiten heeft enorme effecten gehad op
de kinderen. We zien de keuze ook terug in de uitgaven van de stichting. Die zijn anders dan in
‘normale’ jaren. Gelukkig hebben we ook in 2021 het hele jaar mogen vertrouwen op onze
sponsoren. Zij bleven hun bijdrage overmaken. Daar zijn wij, vanuit het bestuur in Nederland maar
ook vanuit Uganda, hen ontzettend dankbaar voor.
Hieronder treft u een verslag aan met een verdere toelichting op de uitgaven, inkomsten en
investeringen van de Stichting Happy and Joy in 2021. Het jaarbericht vindt u op onze website onder
een andere button.

Gevolgen (minder) inkomsten in Uganda voor Nederlandse Stichting
Naast de financiële steun vanuit de Stichting in Nederland heeft de school normaliter ook in
beperkte mate inkomsten in Uganda. Het gaat om de schoolfees van de betalende kinderen en
daarnaast om de huur uit de huurhuizen. Beide inkomsten waren in 2021 beperkt. De kleuterschool
was het hele jaar gesloten, waardoor er geen schoolfees ontvangen zijn van ouders die zelf betalen
voor het onderwijs. Daarnaast konden niet alle huurders hun huur betalen omdat zij door de
pandemie werkloos werden. Uit humanitair oogpunt zijn deze mensen niet uit hun huizen gezet,
maar hebben zij de tijd gekregen om ander werk te vinden en om de huur te gaan betalen zodra dat
weer kon. Hierdoor vielen de inkomsten uit de huur voor een groot deel weg. Daar staat tegenover
dat een groot deel van de kosten die normaliter betaald worden met de inkomsten uit de huur,
namelijk de lunchkosten op de kleuterschool en van de gesponsorde kinderen op de basisschool,
wegvielen doordat de scholen gesloten waren. Voor zover er in Uganda toch tekorten ontstonden
door het wegvallen van de huurinkomsten, is dit opgevangen vanuit de Stichting in Nederland.

Financiële verantwoording 2021
Inkomsten
De inkomsten van Stichting Happy and Joy bedroegen in 2021 in totaal € 10.933. De inkomsten
komen grotendeels voort uit de sponsoring door vaste sponsorouders, namelijk € 9.862. Daarnaast
ontving de stichting in 2021 donaties van in totaal € 1.071. In 2021 werd door de lage rentekoers
geen rente verkregen.
Uitgaven ten behoeve van de school en het onderwijs
In de eerste plaats waren er de vaste lasten van de salarissen. Hoewel de kleuterschool niet open is
geweest, was er altijd de hoop dat de school weer open zou gaan. Ook toen dat maar niet gebeurde,
is het personeel behouden, zodat zij niet op zoek zouden gaan naar ander werk en in ieder geval

weer direct beschikbaar zouden zijn mocht de school weer open gaan. Daarnaast zou het opschorten
van salaris een enorme armoedeval betekenen voor het personeel, aangezien er geen uitkeringen
zijn waar een beroep op gedaan kan worden. De totale kosten aan salarissen voor de directrice, haar
vervanger tijdens haar zwangerschapsverlof, drie docenten, kok en de nachtwaker kwamen neer op
€ 4.995.
Verder is er in 2021 in totaal € 577 overgemaakt voor de gesponsorde kinderen op de basisscholen
waarmee Happy and Joy samenwerkt. Dit is aanzienlijk minder dan normaal, zelfs minder dan vorig
jaar, en komt doordat er maar beperkt onderwijs is geweest in 2021 voor kinderen op de
basisscholen. Er is alleen betaald voor de paar klassen en de paar weken dat zij daadwerkelijk naar
school gingen aan het eind van 2021.
Daarnaast is in totaal € 563 overgemaakt voor onderwijs op de middelbare school. Er waren in 2021
twee kinderen die via sponsoring naar de middelbare school gingen. Dit gebeurt bij uitzondering
vanwege hun uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden. De middelbare scholen waren gesloten in
2021, maar de kinderen kregen huiswerk mee naar huis en konden hun werk regelmatig inleveren
en nieuw werk ophalen. Hierdoor bleef het onderwijs nog enigszins op gang en is het schoolgeld
voor deze twee kinderen dus ook betaald.
In 2021 is geen geld overgemaakt voor eten op school. De school was immers gesloten. Wel is er in
december geld overgemaakt voor voedselpakketten voor de gezinnen die toen nog in beeld waren.
Er was toen weer een algehele lockdown van kracht.
In 2021 heeft de stichting € 328 overgemaakt voor uniformen. In januari was de hoop dat de scholen
open zouden gaan na de presidentsverkiezingen. Deze waren in februari, de maand waarin ook de
directrice zou bevallen van haar dochter. Voorafgaand aan haar verlof wilde zij alles zo goed
mogelijk geregeld hebben en heeft zij met het oog op de mogelijke opening van de scholen
uniformen laten maken. Helaas zijn die in 2021 nooit gebruikt. Ze zijn bewaard tot 2022.
In 2021 is een accountant aangetrokken in Uganda die voortaan zal zorgen voor de jaarrekening in
Uganda. De kosten die daarmee gemoeid waren in 2021 bedroegen € 198 (advieskosten).
Er is een bedrag van € 398 besteed aan representatie- en promotiekosten, zoals bedank- en
kerstkaarten en kleine attenties. Ook is er voor € 69 porti kosten naar het buitenland gemaakt. Dit
betreft de verzendkosten van een juridische akte waarmee het eigendom van de school en
toebehoren extra werd vastgelegd mocht de directrice bij de bevalling (of nadien) komen te
overlijden en haar dochter niet. Onder de post overige algemene kosten van € 94 zijn tot slot de
kosten opgenomen voor de medicijnen voor één van de sponsorkinderen. Hun gezin kan deze kosten
niet betalen en deze worden vergoed door sponsorouders.

Andere uitgaven: bank- en rentekosten en afschrijvingskosten
De bank- en rentekosten waren in 2021 vergelijkbaar met 2020. De stichting werkt nog steeds met
het overmaken van geld naar Uganda via de organisatie INTL. De kosten die nu zijn opgenomen
onder bank- en rentekosten zijn voornamelijk kosten die betaald moeten worden aan de Ugandese
bank voor het gebruik van de rekening en pas en kosten die gemaakt zijn in het geval niet via INTL is
overgemaakt door onvoorziene omstandigheden.
Tot slot vinden er ieder jaar afschrijvingen plaats op de waarde van de activa: de gebouwen,
huurhuizen en toiletgebouwen. Het sportveld is al volledig afgeschreven. Er wordt niet afgeschreven
op de grond. De afschrijvingskosten bedroegen dit jaar € 5.058.

Balans aan het einde van 2021
Het resultaat voor 2021 was negatief en wel € 1.921. Dit komt door de afschrijvingskosten. Er is in
2021 ongeveer even veel geld besteed als was gedoneerd.
Het saldo van het eigen vermogen per 31 december 2021 bedroeg € 63.861, welk bedrag
grotendeels bestond uit materiële vaste activa (sportveld, schoolgebouw, nieuwe toiletten,
huurhuizen) en voor een klein deel uit liquide middelen van de rekening-courant en spaarrekening,
samen in totaal € 13.660.
De liquide middelen waren eind 2021 iets hoger dan eind 2020. Hiermee is een kleine buffer
opgebouwd voor 2022, waardoor er ruimte is voor een gezonde voortzetting van de activiteiten in
2022.
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