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Voorwoord 
 
Voor u het beleidsplan 2017 van de Stichting Stick2Uganda, het vierde jaar na de start.  

In dit beleidsplan veel ruimte voor meer jaren plannen. De reis van Cees en Hielke in 

oktober 2016 bevestigt dat we voor het slagen van projecten uit moeten gaan van een lange 

looptijd, waarbij duurzame persoonlijke en familiaire relaties de basis vormen. 

Resultaten van de tweede reis van Stick2Uganda CLV en de ervaringen van jonge S2U 

ambassadeurs  blijken daarbij van grote waarde.  In Ttula en Jjaja Banga hebben deze 

ambassadeurs en docenten/begeleiders laten zien dat hun inzicht en inzet daadwerkelijk 

een verschil kan maken. Doordat zij onderwijs verbinden met hun inzet voor internationale 

ontwikkelingsvraagstukken,  ontstaat een meerwaarde voor de Stichting en de projecten in 

Oeganda. Daarnaast  brengt inzet van S2U ambassadeurs Oegandese jongeren ertoe mee 

te denken en mee te werken aan ontwikkelingen in hun eigen land. 

Er zijn ook nieuwe Nederlandse projecten in ontwikkeling. Dit jaar is in de brugklas een 

begin gemaakt met een module sociaal ondernemen. Veel van de door leerlingen 

opgerichte ondernemingen, ondersteunen Stick2Uganda. Samenwerkingsverbanden met 

bedrijven, stichtingen en Universiteiten/Hogescholen sluiten hierop aan.  

Dit vierde beleidsplan geeft een zo volledig mogelijk beeld van beleid en verwachte  

ontwikkelingen in 2017.  Het bestuur wil alle betrokkenen, de Stick2Uganda CLV 

ambassadeurs en iedereen die ons hebben gesteund bedanken. Geen enkele stichting, ook 

wij niet, kan zonder enthousiaste en betrokken vrijwilligers.  

Cees Gouw 

Voorzitter Stick2Uganda 

25 april 2017 

 

 

“Doordat 

ambassadeurs 

onderwijs 

verbinden met 

hun inzet voor 

internationale 

ontwikkelings- 

vraagstukken, 

ontstaat een 

meerwaarde voor 

S2U en projecten 

in Oeganda .” 



Pg. 02 
 

Samenwerkingsverbanden  
   

 

Algemene informatie 
 
Voor u ligt het beleidsplan 2017 van de Stichting Stick2Uganda. De stichting is 

opgericht op 11 maart 2013 te Lunteren en is ingeschreven onder nummer 57442614 

in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.  

Doel en geldmiddelen 

De algemene doelstellingen van de Stichting worden beschreven in artikel 2 van de statuten: 

‘De stichting heeft ten doel het ontwikkelen en ondersteunen van activiteiten ter bevordering 

van lokale gemeenschappen in Oeganda, alsmede het stimuleren van kennisoverdracht 

door onderwijs en uitwisseling, en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’ (Artikel 2, Statuten Stick2Uganda). 

In de oprichtingsstatuten zijn de verschillende typen inkomsten voor de stichting vastgesteld.  

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit: 

-  gelden ingebracht bij oprichting; 

-  donaties; 

-  subsidies en sponsorgelden; 

-  verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift; 

-  inkomsten en revenuen die de Stichting verkrijgt door de van haar uitgaande 

activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; 

-  overige baten. 

Bestuurssamenstelling 

Op 31 december 2016 bestaat het bestuur van de stichting  uit: 

 Cees Gouw, Voorzitter 

 Hielke Wynia, Secretaris 

 Paul van Zijderveld, Penningmeester 

 Floor van der Kemp, Algemeen bestuurslid  

 Kim Wijnen, Algemeen bestuurslid 

 

ANBI Certificering 
 

De Stichting Stick2Uganda is vanaf haar oprichting ANBI (Algemeen Nut Beogende 

Instelling) gecertificeerd. Deze aanmerking geeft donateurs de mogelijkheid hun giften af te 

trekken van de inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (VPB). Naast dit voordeel 

zijn er ook nog andere belastingvoordelen:  

• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en 

schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang, en   

• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger 

geen schenkbelasting te betalen. 
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Doelstellingen 
 
Het verhaal achter de naam Stick2Uganda staat symbool voor het doel van onze 

stichting.  

Het doel van de stichting als een estafetterace. 

De naam van onze stichting refereert naar de 

Olympische sport estafette, waarbij een afstand 

wordt afgelegd door een team van lopers. Tijdens 

de race geeft een hardloper een stokje door aan de 

volgende om zo door teamwork de eindstreep te 

bereiken. Doordat iedereen een deel van de afstand 

aflegt, kunnen de lopers alleen door samen te 

werken de finish bereiken. Het behalen van de 

finish zonder het stokje leidt tot diskwalificatie van het hele team. Voor onze stichting staat 

de estafetterace symbool voor het opzetten van projecten. Bij projecten geloven wij als 

stichting in een holistische aanpak en het belang van het verbinden van verschillende 

aspecten zoals onderwijs, gezondheid, hygiëne, voedsel 

en ondernemerschap. Dit betekent dat wij op 

projectbasis sociaal ondernemerschap ondersteunen. 

Dit zijn ondernemers die op hun beurt bijdragen aan 

lokale non-profit instellingen zoals scholen of een kliniek. 

waarbij succesvol ondernemen is als er intensief wordt 

samengewerkt met de lokale bevolking waardoor kennis 

niet aan het eind van de rit verloren gaat. 

1. Lange termijn visie 

De naam Stick2Uganda komt voort uit het woord 'Stick!', de kreet die een loper gebruikt als 

hij/zij het stokje overgeeft tijdens de race. Door deze kreet weet de volgende renner dat het 

moment daar is om zijn deel van de race te lopen. Ook is het een verwijzing naar de 

Engelse uitdrukking: “If you want to reach your goal you have to stick to it”.  

Als stichting willen wij ons een langere tijd met een project verbinden. Op basis van lokale 

ideeën over het oplossen van problemen en initiatieven van de plaatselijke bevolking, willen 

wij met kennis en financieel projecten ondersteunen. Hier is een lange termijn visie voor 

nodig. Ook vraagt het doorbreken van culturele barrières en het opbouwen van wederzijds 

begrip en respect tijd en energie.  
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2. Samenwerking 

Al in de eerste maanden na de oprichting zijn wij actief op zoek gegaan naar partners die de 

ervaring en kennis hebben met het opzetten en begeleiden van projecten in Oeganda. Wij  

hebben gemerkt dat veel partijen open staan voor kennisdeling, en de identificatie en 

cofinanciering van projecten. Hierdoor wordt ons blikveld verruimd en zijn er nu al veel 

verschillende expertises verbonden aan onze projecten.  

 

3. Kennisoverdracht 

De stichting heeft een sterke verbinding met onderwijs zowel in Oeganda als in Nederland. 

In Nederland zijn er connecties met het middelbaar- en het hoger beroepsonderwijs. Door 

leerlingen en studenten in Nederland en Oeganda te betrekken bij projecten wil de stichting 

bewustzijn creëren voor ontwikkelingsproblematiek en de ontwikkeling van nieuwe 

initiatieven stimuleren. Beide partijen profiteren van deze samenwerking. Studenten kunnen 

met hun kennis en het uitvoeren van onderzoek een bijdrage leveren aan projecten, en de 

stichting biedt studenten op haar beurt de mogelijkheid voor om hun kennis in de praktijk toe 

te passen. 
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Samenwerkingsverbanden 
 
Voor de stichting Stick2Uganda is verbinden een kernbegrip. Door samen te werken 

kan kennis worden uitgewisseld en wordt ons blikveld verruimd. Door te verbinden 

versterken we organisatie en daarmee ook onze projecten. 

Samenwerking met Nederlandse stichtingen en organisaties 
Stichting Child of Uganda 

De samenwerking met de Stichting Child of Uganda is opgeschort. Het bestuur van Child of 

Uganda ondersteunt samen met Tear een project in Kotido en wil zich daarnaast in de 

toekomst alleen richten op noodhulp. Deze ontwikkeling sluit niet meer bij ons beleid. Floor 

van der Kemp heeft zich om die reden teruggetrokken uit het bestuur van Child of Uganda. 

 

Stichting Tear 

De stichting Tear werkt samen met stichting Child of Uganda. De kracht van deze stichting 

ligt in de verbinding van projecten en de betrokkenheid van kerken daarbij. Ook bij projecten 

van Stick2Uganda willen wij kijken naar de hulp vanuit kerken.  

 

ICU Foundation 

International Contact Uganda (ICU) werkt geheel zelfvoorzienend aan de ontwikkeling van 

individuen en organisaties in Uganda. Dit gebeurt middels het opzetten, onderhouden en 

ontwikkelen van community building projecten (zoals, combi school, ziekenhuis en 

landbouw) het aanbieden van advies en begeleiding bij projecten  van  organisaties die 

actief zijn in Oeganda. Naast het initiëren van projecten, verwerft ICU inkomsten vanuit 

nevenactiviteiten, waaronder een guesthouse in Kampala. ICU opereert geheel zelfstandig 

en onafhankelijk. Met de input die  ICU aan de Oegandese samenleving geeft wil zij ook de 

bevolking zelfstandig, onafhankelijk en zelfvoorzienend maken. De focus ligt op 

kennisoverdracht en het vergroten van zelfbewustzijn. Samen met ICU verzorgt 

Stick2uganda CLV de organisatie van de Oegandadag 2017 op het CLV te Veenendaal en 

het programma van de reis van 24 ambassadeurs naar Jjaja Bbanga in oktober 2017. 

 

 

http://www.childofuganda.org/
http://www.tear.nl/
http://www.ICUganda.orgl/
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Verbinding met onderwijs 
Stichting Stick2Uganda heeft een sterke verbinding met zowel middelbaar als hoger (HBO 

en universitair) onderwijs in Nederland. Studenten kunnen met kennis en onderzoek een 

bijdrage leveren aan de doelen van de stichting en de stichting biedt op haar beurt de 

mogelijkheid voor studenten om betrokken te zijn bij projecten in Oeganda om hun kennis 

toe te passen. 

 

Christelijk Lyceum Veenendaal 

Stichting Stick2Uganda heeft een verbinding met het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV). 

Het CLV is op dit moment de belangrijkste partner van de stichting. Het eerste vijfjarig 

project, de actiedagen en de reis van CLV ambassadeurs naar Oeganda zijn ook in 2017 de 

belangrijkste financiële en projectmatige pijlers van de stichting . In april 2017 organiseren 

leerlingen en docenten in het kader van het project Stick2Uganda CLV alweer de derde 

actiedag met als doel fondswerving en informatie uitwisselen.  In juli 2017 gaan 7 

ambassadeurs 2015 de nieuwe S2U reis in Oeganda voorbereiden. In oktober 2017 zullen 

24 ambassadeurs en 6 begeleiders weer naar Oeganda reizen.  Daar zullen zij zelf ervaren 

welke problemen er zijn en onderzoeken op welke wijze ondersteuning mogelijk is. Het mes 

snijdt aan twee kanten. Leerlingen en docenten van het CLV doen in team verband een 

indrukwekkende en leerzame ervaring op. Daarnaast wordt de stichting verrijkt met jonge 

enthousiaste vrijwilligers en een financiële bijdrage vanuit fondswerving.  

 

Verbinding met kerken 
PKN Kerken in Poortugaal  

Stick2Uganda heeft een sterke verbinding met de PKN kerken in Poortugaal. Een 

enthousiaste groep mensen uit de hervormde en gereformeerde PKN kerk in Poortugaal is 

in 2012 afgereisd naar Ttula. De kerkenraad van de PKN gemeente in Poortugaal  heeft  

toegezegd dit project in de zijlijn te blijven ondersteunen. Ook de gemeente Albrandswaard 

heeft interesse getoond voor dit project. Er is vanuit de PKN gemeente behoefte aan 

verdiepen van deze verbinding. Floor van de Kemp gaat in  2017 onderzoeken op welke 

wijze dit mogelijk is. 
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Samenwerking met Oegandese stichtingen  
ICUEducational Centre  

Dit is een onderdeel van ICUganda. Sander van Zanten is als drijvende kracht achter deze 

organisatie en door zijn jarenlange ervaring in Oeganda (hij heeft er 7 jaar gewoond en 

verschillende  projecten opgezet) een belangrijk contactpersoon bij de opzet en begeleiding 

van Stick2Uganda projecten en de voorbereiding van reizen voor ambassadeurs van 

Stick2Uganda CLV. 

 

http://www.icuganda.org/servicecentre/content/
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Beleid 2017 
 

In 2017 richt het bestuur zich op het vergroten van de betrokkenheid van de 

ambassadeurs en het voorzetten en financieel ondersteunen van bestaande en 

nieuwe projecten. Het project in Ttula Oeganda  is afgerond. Er wordt nu ingezet op 

verder versterken van ons netwerk in Nederland en Oeganda. In 2017 is er voor de 

derde keer de CLV actiedag en de Oegandadag 2017, twee projecten die inzetten op 

naamsbekendheid en fondswerving. In oktober reizen ambassadeurs 2017 naar 

Oeganda. 

Beleidsvoornemens: organisatie   
 

1. Versterken bestuur en organisatie Stick2Uganda 
 

Dit jaar wordt gekeken op welke wijze we de organisatie verder kunnen versterken. Jonge 

CLV ambassadeurs, uit de lichting  2015, willen graag nauw betrokken blijven, zonder direct 

deel van het bestuur uit te maken. Daarvoor is er een commissie opgericht. Deze commissie  

is met een voorstel gekomen voor het  werven van donateurs dat in 2017 wordt uitgevoerd. 

Ook is het Jathropa project van Leon Arends (ambassadeur 2015) dat wordt doorgezet. 

Gezocht wordt naar nieuwe ambassadeurs die hier verder mee willen gaan. 

2. Vergroten betrokkenheid ambassadeurs en andere vrijwilligers 
 

E zijn in 2016 24 nieuwe jonge CLV ambassadeurs bijgekomen. Het totaal aan 

ambassadeurs komt daarmee op 57. De nieuwe ambassadeurs leveren met presentaties en 

hun betrokkenheid in WhatsApp groepen en fondswerving een doorlopend bijdrage aan de 

stichting en haar activiteiten. Zij  zorgen er voor dat anderen (familie, vrienden) de stichting 

ondersteunen. Het is een uitdaging om die betrokkenheid ook in de toekomst sterk te 

houden. In 2016 heeft he bestuur een aantal ideeën geopperd  op welke wijze dat 

georganiseerd kan worden. In 2017 wordt hiermee een aanzet gemaakt. Hielke gaat in het 

najaar een nieuwsbrief opzetten en een reünie/terugkom moment organiseren voor alle 

ambassadeurs.  
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3. Aanvraag /ambassadeurs voor ondersteuning bij verblijf in Oeganda 
 

In 2015 heeft Paul van Zijderveld  een langere periode doorgebracht in Oeganda. Tijdens 

zijn verblijf heeft hij zich intensief bezig gehouden met de ondersteuning van Happy Times 

vanuit een community-based benadering. Hij heeft deze periode als erg verrijkend ervaren. 

Zijn ervaringen in Oeganda hebben binnen het bestuur het besef losgemaakt dat wij meer 

jongeren in de gelegenheid moeten stellen om een soortgelijke ervaring op te doen. In 

eerste instantie zetten wij hierbij in op Stick2Uganda CLV ambassadeurs die wij in de 

gelegenheid stellen om op projectbasis een langere tijd in Oeganda te blijven. Maar ook 

anderen kunnen een aanvraag doen voor ondersteuning. Op de website wordt hiervoor een 

formulier opgenomen. 

Beleidsvoornemens: projecten Nederland 
 

 

4. Stick2Uganda CLV 2017 
 

Eind 2016 is de werving van een nieuw team ambassadeurs gestart. Alle ambassadeurs van 

2015 waren hierbij betrokken. Dit heeft een team van 24 nieuwe ambassadeurs opgeleverd 

die in 2017 helpen bij de organisatie van: 

 Open Huis CLV  januari 2017 

 Valentijn actie CLV februari 2017 

 Actiedag   april 2017 

 Oegandadag 2017 april 2017 

 

5. Verhalenbundel: En zo is het gekomen 
 

Willem de Vos (rector/bestuurder CLV) heeft een 50 tal Afrikaanse verhalen bewerkt en 

daarvan is een verhalenbundel gemaakt. De bundel is voor S2U een PR uitgave. De 

verhalenbundel zal op de actiedag worden aangeboden voor € 6,00. Het CLV neemt 150 

bundels af. 

Budget verhalenbundel: € 2000,00 

 

6. Voorbereidingen Oegandareis oktober 2017 
 

Er zijn plannen dat zeven ambassadeurs 2015 in de zomer van 2017 naar Oeganda willen 

gaan om de nieuwe CLV reis van oktober 2017 voor  te bereiden. Sander van Zanten en 

Martin Mpanga worden weer bij de organisatie van deze voorbereidende reis betrokken.    

Budget voorbereidende reis: € 2000,00 
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7. Oegandareis oktober 2017 
 

De 24 CLV ambassadeurs 2017 reizen samen met 6 begeleiders in oktober 2017 twee 

weken naar Masaka en Jjaja Banga in Oeganda. 

8. Christelijk Lyceum Veenendaal en Sociaal Ondernemen 
 

In de cursus 2016-2017 is een module  sociaal ondernemen voor brugklas leerlingen van 

start gegaan. Een projectgroep met o.a. Cees Gouw, Hielke Wynia en Emanuel Blokker 

(allen betrokken bij Stick2Uganda) begeleidt dit. In 2017 wordt dit initiatief verder uitgewerkt 

voor tweede klas leerlingen en verbonden met Stick2Uganda. 

9. Samenwerking met Nyenrode Business University 
 

Via Paul worden contacten gelegd met Nyenrode Business University. 

10. Universiteit Wageningen en Jung Consultancy 
 

Het CLV draaide in 2014 mee met het project Jung Consultancy, een project waarbij de rol 

van consultant wordt geoefend met opdrachten in het kader van ontwikkeling samenwerking. 

De beschikbare opdrachten pasten niet bij het Stick2Uganda project en zijn in 2015 

herschreven. Daarnaast zijn er andere contact met WUR medewerkers ontstaan. In 2017 

worden de consultancy opdrachten opnieuw ingebracht in het nieuwe S2U 2017 project en 

wordt deze aanpak geëvalueerd. 

11. Oegandadag 2017 

De eerste Oegandadag in 2015 is succesvol verlopen maar was wel voor alle organiserende 

partijen een hele belevenis. Door de contacten met Sander van Zanten (Stichting  ICU) is 

het netwerk  van Stick2Uganda zowel in Nederland als in Oeganda sterk verbreed. Wij 

willen kijken of de Oegandadag in 2017 opnieuw kan worden verbonden met de actiedag. 

Wel wordt de dag soberder van opzet. 

 

12.   Betrokkenheid PKN gemeente Rhoon en Poortugaal 

Het werk van Stick2Uganda wordt nog geregeld via collectes ondersteund. Vanuit de 

gemeente is aangegeven dat nauwer contact wenselijk is. Gedacht wordt om 

gemeenteleden de gelegenheid te bieden nauwer betrokken te raken bij activiteiten van de 

stichting. In 2017 wordt door Floor van der Kemp uitgezocht hoe dit vormgegeven kan 

worden. 
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Beleidsvoornemens: projecten Oeganda  
 

Islamitische Universiteit Kampala en Makerere University Kampala 

De ambassadeurs 2013 hebben in 2015 de eerste contacten gelegd met de Makerere 

Universiteit in Kampala. Cees Gouw heeft datzelfde gedaan met de Islamitische Universiteit 

in Kampala. De ambassadeurs  2015 hebben beide universiteiten bezocht en daaruit zijn 

aanzetten voor verder contact gevolgd. Hielke en Cees zijn in 2016 opnieuw op bezoek 

gegaan. Deze contacten moeten leiden tot contact tussen studenten en ambassadeurs en 

uitwisselen en beoordelen van opdrachten. Met het budget willen we de aanschaf van een 

computer programma financieren dat uitwisselen en beoordelen van opdrachten mogelijk 

maakt. 

Budget contact Universiteiten: € 500,00 

Irrigatieproject in Masaka 

Het irrigatieproject van de fam. Kyagulanyi is goed van start gegaan. De eerste bijdragen in 

2015 hebben ervoor gezorgd dat door onderzoek de initiatieffase is afgerond. In 2016 

hebben Hielke en Cees dit project opnieuw bezocht en verder ondersteund. In 2017 

reserveren wij opnieuw een bijdrage voor  de realisatie van het irrigatie systeem. 

Budget irrigatie: € 500,00 

Kippenproject Kyagulanyi en Mpuuga 

Via Ibrahim Mpuuga is er een voorstel ingediend voor een kippenfarm in samenhang met 

Masaka Town College. Jongeren van de school krijgen zo de mogelijkheid ervaring op te 

doen met het houden van kippen. Hielke en Cees hebben dit project in 2016 bezocht en 

ondersteunt. De samenwerking met Masaka Town College loopt via de  fam. Kyagulanyi. 

Een deel van de farm wordt gerealiseerd op het terrein van de familie. Wanneer de S2U 

ambassadeurs 2017 dit project positief beoordelen, volgt verdere ondersteuning. 

Budget kippen: € 500,00 

ICU en Jjaja Banga 

ICU ondersteunt een lokale vrouwengroep in Jjaja Banga. Deze vrouwen runnen een eigen 

koffieplantage en verbouwen groenten. Ambassadeurs 2017 gaan onderzoeken of wij dit  

project moeten ondersteunen.  

Budget vrouwengroep Jjaja Banga: €  500,00 
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Contactinformatie 
 
Voor additionele informatie over onze huidige en toekomstige projecten en activiteiten kunt u 

onze website bezoeken of contact zoeken met een van onze bestuursleden: 

 

 

Cees Gouw 

Voorzitter 

Tel 06-29224551 

c.gouw@planet.nl 

 

Paul van Zijderveld 

Penningmeester 

Tel 06-29083886 

pljvz@hotmail.com 

 
 

Hielke Wynia 

Secretaris 

Tel 06-45634989 

h.wynia@clv.nl 

 

Floor van der Kemp 

Algemeen bestuurslid 

Tel 06-11004086 

vdkemp@kabelfoon.nl 

 

Kim Wijnen 

Algemeen bestuurslid 

Tel 06-11453645 

k.wijnen19@gmail.com 

  

 

Bedrijfsgegevens 
Stichting Stick2Uganda 

Valkseweg 19 
6741 ZK Lunteren 

Tel 0318-485574 

KvK 57442614 

Rek nr. NL70INGB0008200886 

www.Stick2Uganda.com 


