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1 Over de Stichting 
 
Stichting Masomo heeft de volgende doelstelling: 

 
Het ondersteunen van activiteiten ter bevordering van:  

 deelname van kinderen aan onderwijs, met extra aandacht voor meisjes;  
 de gezondheidszorg, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen; 
 de sociaaleconomische ontwikkeling van gemeenschappen in Afrikaanse 

ontwikkelingslanden, in het bijzonder in Uganda. 
 

Stichting Masomo is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (algemeen nut 
beogende instelling), hetgeen o.a. inhoudt dat:  

 de Stichting vrijgesteld is voor recht van successie en recht van 
schenking; 

 giften van bedrijven en particulieren aan de Stichting aftrekbaar zijn voor 

de inkomsten en/of vennootschapsbelasting 
 

Voor de statuten en de middelen van Stichting Masomo verwijzen wij naar de 
Akte van Oprichting. 
 

 

2 Bestuursleden en vergaderingen 
 
Marcel GM Berkel, voorzitter 

Corrie CGM van der Maas, secretaris/penningmeester 
Carla CLHM Simons, lid 
Annemarie AMJ Hopstaken, lid 

Pascal PNFX Tol, lid, afwezig met bericht van verhindering. 
 

Het bestuur is bijeen geweest op 22 september 2013.  Daarbij zijn het 
jaarverslag alsmede het financieel verslag van 2012 aan de hand van de 
bijbehorende stukken goedgekeurd en vastgesteld. Voorts heeft op diverse 

momenten ad hoc overleg tussen bestuursleden plaatsgevonden over lopende 
acties en projecten. 

 
 

3  Gerealiseerde projecten 

 
Schoolfees  
De primary school (basisschool) in Uganda is sinds 1998 gratis, maar de 
bijkomende kosten van schoolmateriaal, kleding en voedingskosten moeten nog 

wel door de familie worden opgebracht. Dat loopt uiteen van € 50 tot € 150 per 
schoolgaand kind. Daarnaast moeten ouders een wisselend bedrag afdragen aan 

het zogenaamde Parent Teachers Association (PTA) om het salaris van de 
onderwijzers zodanig op te hogen dat zij niet gedwongen zijn om elders 
aanvullende privé inkomsten te genereren. 

De secondary school (vervolgopleidingen) kent een jaarlijkse fee van € 200 tot  
€ 500, afhankelijk van soort onderwijs en kwaliteit van de school.  

 
De Internaatscholen voor kinderen met een beperking kosten tussen de € 500 
tot € 700 per jaar. 
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De activiteiten van Stichting Masomo hebben in 2013 wederom vooral in het 
teken gestaan van de zekerstelling van schoolgelden voor de kinderen die door 

de stichting worden gesponsord. Die zekerstelling is van belang om te zorgen dat 
zij hun school ook daadwerkelijk af kunnen maken. 
 

Gedurende 2013 zijn de schoolfees voor de Ugandese kinderen  Lucy Tibakanya, 
Mary Vianny Olikiriza, en Lucy Namaganda door Stichting Masomo gesponsord op 

voordracht van RENA (Rwenzori East Neighbours Association), vertegenwoordigd 
door Fr. Fred Tusingire, chairman RENA en Mr. S. John Bosco, ececutive director 
RENA. Deze door Masomo gesponsorde meisjes volgen onderwijs op een 

vocational school: St. Theresa Vocational School in Mahyoro, Kamwenge district. 
In verband met een gebroken schoolcarrière –meestal door armoede in het 

gezin- zijn sommigen al bijna 20 jaar. 
 
Masomo sponsort tevens 6 doofstomme kinderen, Immaculate Milembe en Davis 

Tumuhimbize, Melon Kyohairwe, Clovis Ahumuza, Maurine Natumanya,  Evelyn 
Nayibale, kinderen die nu voor het eerst naar school kunnen in een speciale 

school voor doven onderwijs (kostschool).  
 

De school waar deze kinderen heen gaan is meer dan een dag reizen van het 
gebied waar ze wonen. Ook kleine kinderen zijn daarom telkens een heel 
semester van huis en ouders krijgen soms geld om hen tussendoor een keer op 

te kunnen zoeken. 
 

 
Bouw van een opvanghuis voor weeskinderen 
In september 2012 zijn twee leden van het bestuur op veldbezoek geweest in 

Uganda.  Zij hebben beiden jaren gewoond en gewerkt in Uganda en kennen 
daarom zowel de mensen als plaatsen van de projecten goed. Zij hebben daar 

ook enkele projecten bezocht die onze Stichting Masomo ondersteunt. Ondanks 
de grote vooruitgang die Uganda heeft doorgemaakt op het gebied van 
economie, gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur heeft de positie van 

weeskinderen en kinderen met een beperking zoals doofheid of slechtziendheid 
opnieuw sterke indruk gemaakt. Masomo heeft naar aanleiding van dit bezoek 

met onze zusterorganisatie RENA Uganda plannen gemaakt voor een 
kleinschalige opvang voor weeskinderen. Dat resulteerde in het voornemen om 
een klein huis voor 5 weeskinderen te bouwen die daar door een zorgmoeder 

kunnen worden opgevangen en verzorgd. Als zo’n opvanghuis een succes blijkt, 
kunnen in de toekomst meer huisjes worden gebouwd. Een eerste 

geldinzameling is al in december 2012 gerealiseerd met de Kerstcollecte van de 
Rooms-Katholieke parochie van Hilvarenbeek. De opbrengst was het fantastisch 
bedrag van € 6.200,=.  Hiermee is begin 2013 de start van de bouw mogelijk 

gemaakt. 
 

Bij de verdere voorbereiding van het opvanghuis gedurende 2013 liep onze 
zuster-organisatie RENA, die belast is met de bouw van het opvanghuis, tegen 
nieuwe regelgeving van de Ugandese overheid aan. Dat betrof aanvullende en 

gewijzigde eisen aan de grootte en het doel van een dergelijk opvanghuis. Een 
weeshuis zonder verdere voorzieningen als onderwijs, gezondheidszorg, 

voedselvoorziening et cetera, wordt niet langer door de overheid toegestaan. Om 
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de bouw te kunnen starten moest het bouwplan worden aangepast, en moesten 

vervolgens nieuwe registraties en vergunningen worden aangevraagd. Dat heeft 
de nodige vertraging opgeleverd, want ook in Uganda draaien de ambtelijke 

molens traag. Gedurende  2013  heeft men nog niet kunnen beginnen met de 
bouw. De aanvullende fondsen die door Masomo in 2013 zijn ingezameld, konden 
daarom nog niet worden overgemaakt in afwachting van verdere ontwik-kelingen 

in 2014.  
 

 
 

4 Projectaanvragen 

 
Bouw van Bakery 
Door RENA werd het voorstel gedaan om de fondsen intussen aan te wenden 
voor een nieuw plan, namelijk het opzetten van een broodbakkerij. In Uganda is 

het eten van brood helemaal niet gebruikelijk, maar door de opkomst van het 
toerisme, ook in de regio van Kamwenge, is er een toenemende vraag naar 

brood vanuit  hotels en lodges in de directe omgeving. Het bakken en leveren 
van brood zou een aantal kinderen kunnen voorzien van een zelfstandige 
inkomstenbron. En de bakkers-opleiding zou passen in de reeds bestaande 

school voor beroepsopleidingen. 
Stichting Masomo heeft echter besloten om steun aan dit project op te schorten 

en eerst voorrang te geven aan de realisatie van het kind-opvanghuis. 
 
 

 
 

5 Donaties 

 
In 2013 hebben wederom meerdere donateurs Stichting Masomo gesteund, 
waaronder een aantal nieuwe donateurs. Donaties aan Masomo zijn merendeels 
jaarlijks, anderen doneren maandelijks. Actieve publiciteit, met name rond de 

jaarwisseling is van groot belang. Bijdragen van instellingen of andere 
stichtingen zijn wisselend en variëren sterk. Het is daarom niet goed mogelijk 

een vaste donatiepost te begroten. Vooralsnog lijkt het haalbaar om jaarlijks een 
totaal aan € 4.000,= aan donaties en actie-opbrengsten te begroten.  

 
 
 

6  Gerealiseerde acties in 2013 

 
Mizeon  Hilvarenbeek 
Stichting Masomo onderhoudt nauwe contacten met het Mizeon, voorheen het 

Missiecommittee Hilvarenbeek. Leden van het bestuur hebben wederom 
deelgenomen aan de voorbereidingen en uitvoering van de jaarlijkse fancy-fair 
van Mizeon. Stichting Masomo zal in de toekomst daar waar mogelijk Mizeon 

blijven ondersteunen in haar activiteiten en plannen. De opbrengsten van Mizeon 
gaan naar projecten op het gebied van onderwijs en zorg. Ook onze stichting 

ontvangt daarvan een deel. 
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Benefiet Diner 

 
Op 27-10-2013 organiseerden we in samenwerking met Bioboerderij ’t Schop 

een benefietdiner waarvan de opbrengst bedoeld was voor de bouw van 
voorzieningen voor weeskinderen. Vele leveranciers leverden hun bijdrage door 
niets te rekenen voor voedingsmiddelen en drinken; 2 professionele koks en 

enkele leerling-koks verzorgden de maaltijd en de bediening. Een tonproater en 
enkele muzikanten leverden eveneens een bijdrage. 

De publiciteit is geheel belangeloos verzorgd door Lynx ontwerp en de drukkerij 
maakte geen rekening. De avond bracht het mooie bedrag van € 2590,= op voor 
het project. 

 

 
 

7  Publiciteit en werving in 2013 
 
Tonpraotavond 

 
In de loop van 2013 startte de voorbereiding voor een tonpraotavond waarbij 

verschillende tonpraoters hun medewerking toezegden en Made Centre in Tilburg 
belangeloos een theaterzaal ter beschikking stelde. 
Lynx Ontwerp verzorgde wederom de publiciteit. 

Door omstandigheden werd de activiteit naar 2014 verplaatst. Doordat een 
aantal mensen zich al ingeschreven had, waren er al wel inkomsten. 

 
In het kader van de nieuwe activiteiten, ontwierp Lynx Ontwerp een nieuw logo 
voor onze Stichting. De kosten daarvan zijn gedragen door 2 van onze 

bestuursleden en zijn daarom niet opgenomen in de kosten voor 2013. 
 

Op 26 oktober 2013 werd een interview met Marcel en Corrie gepubliceerd in het 
Brabants Dagblad over onze Stichting en haar activiteiten. 
 

Er zijn ook contacten gelegd met PUM in het kader van mogelijkheden tot het 
ondersteunen van de projecten in Uganda. Vooralsnog bleek dit niet mogelijk. 

 
In juni 2013 heeft Lisanne Meijer, een 17-jarige scholiere uit Deurne, via 

bemiddeling van Masomo een bezoek kunnen brengen aan Fort Portal. Fr. Fred, 
voorzitter van RENA, heeft haar bij die gelegenheid een aantal lokale project 
plaatsen laten zien.  

 
Alle donoren ontvangen jaarlijks een nieuwsbrief met informatie over de 

stichting, de kinderen en de lopende projecten. 
 
Foldermateriaal is verspreid bij o.a. de Wereldwinkel, Flierefluiter, ’t Schop, en 

bij horeca gelegenheden in Hilvarenbeek. 
 

Daarnaast neemt Stichting Masomo jaarlijks deel aan activiteiten van Stichting 
Mizeon Hilvarenbeek. 
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8  Overhead kosten 
 
In 2013 bedragen de totale inkomsten van Stichting Masomo  € 17.829,89. 

Daarvan is in totaal € 160,75 besteed aan zogenaamde overheadkosten: 
noodzakelijke registraties, leges, abonnementen, communicatiekosten etcetera. 

Dat komt neer op minder dan  1 % overheadkosten per jaar. Dat is een relatief 
lage kostenpost, en ligt ruim binnen het gestelde doel van maximaal 2% voor 

2013. Dit komt mede doordat kantoorkosten en representatiekosten tot het 
minimum beperkt zijn door deze niet in rekening te brengen. Naarmate de 
inkomsten van Masomo zullen toenemen, zullen de overheadkosten naar 

verwachting blijvend gehandhaafd kunnen worden op het niveau van 2%. 
 

 

9  Plannen voor 2014 

 
Verder mee vorm geven aan het project voor opvang en onderwijs van 
weeskinderen en kinderen met een beperking. 

 
Verder mee vorm geven aan de ontwikkeling van economische activiteiten, 

gekoppeld aan onderwijsdoelen. 
 
Ontwikkelen van gebruik van sociale media ten behoeve van Masomo-acties. 

 
Update en uitbreiding van de Masomo-website met betrekking tot  project 

informatie. 

 
Actieve benadering van bedrijven en organisaties voor fondsen. 

 
Deelname aan lokale thema gerelateerde bijeenkomsten en markten. 

 
Samenstelling van een voorlichtingspresentatie over de Stichting en doelgroepen 
voor de presentatie actief benaderen. 

 
Vrijwilligers zoeken voor fondsenwerving en PR.  
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Bijlage 1  Gegevens Stichting Masomo 
 
Rechtsvorm:  Stichting 

Akte v. Oprichting: 15 januari 2007, kenmerk 1217701/MPL 
Statutaire naam: Stichting Masomo 

Adres:  Postbus 139   5080 AC  Hilvarenbeek 
Telefoon:   013 5070420 

E-mailadres:  info@masomo.eu 
Domeinnaam: www.masomo.eu 
Register KvK: 18087059 

 
Stichting Masomo is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. 

 
 
 

Bijlage 2             Financieel overzicht van 2013 
 

 
doel 2013 resultaat 2013 doel 2014 

Inkomsten 

   transport resultaat 2012 
 

10.524,68 
 donaties 4.000,00 2.602,64 2.500,00 

resultaten van acties 2.000,00 4.610,00 2.500,00 

legaten 
 

0,00 
 rentes 50,00 92,57 50,00 

    

    totaal inkomsten: 
 

17.829,89 
 

    Uitgaven 

   registraties/leges 30,00 0,00 0,00 

publiciteitsmateriaal 100,00 59,70 100,00 

projecten 6.500,00 6.744,27 6.500,00 

communicatie 150,00 101,05 150,00 

kantoorzaken 0,00 0,00 0,00 

inschrijvingen/contributies 70,00 0,00 70,00 

bestuurskosten 0,00 0,00 0,00 

    

    totaal uitgaven: 
 

6.905,02 
 

    

    Batig Saldo 

 
10.924,87 

 

    

    Activa per 31-12-2013 

 
saldo rente in 2013 

Rabo Bank r.c.NL51RABO0130820903 538,81 0,00 

Rabo Bank s.r.NL06RABO3285277815 10.386,06 92,57 

contanten 
 

0,00 0,00 

  
10.924,87 
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