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DE PROJECTEN 
 
De school : Saint Patrick’s Preparatory School 
Het normale leven op school kwam langzaam terug op gang.  Tijdens de pandemie periode 
werden vele kinderen naar familie gestuurd overal te lande om mee te helpen in de landbouw 
en veeteelt.  Hierdoor zijn verschillende kinderen niet meer teruggekeerd naar school.  Ook de 
leerkrachten zochten een andere job en vertrokken terug naar hun geboorte plaats.  De helft 
van de leerkrachten keerden niet terug in hun functie van leerkracht.  De broeders voorzien 
vervanging van hun ervaren broeders tot er nieuwe leerkrachten op post zijn. 
 
Het Meter-/ Peterschap sponsoringssysteem dat ervoor moet zorgen dat kansarmen, 
straatkinderen en aidsweeskinderen toch naar school kunnen gaan, is nog steeds gestagneerd.  
Enkele meters en peters hebben afgehaakt omdat ook wij hier leiden onder enorme 
economische problemen ten gevolge van de oorlog. 
Gelukkig heeft 95% van de sponsors niet na gelaten om verder hun bijdragen te storten zodat 
dit project kan kansen bieden aan vele kinderen. 
 

Het landbouwproject loopt gesmeerd. Er zijn 8 dorpelingen die het dagelijkse beheer doen 
van de farm in ruil voor een deel van de opbrengst.  Er wordt Mais verbouwd voor eigen 
verbruik.  De overproductie wordt verkocht.  Met de opbrengst worden pedagogische 
projecten gefinancierd. 
 
Het eigen Bijenproject loopt langzaam omdat de nodige bijen beheer vaardigheden niet 
onder de knie zijn.  De leerkrachten gebruikende bijenweide als educatief project voor de 
kinderen.  De opbrengst van honing is laag door het beheers probleem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Activiteiten van de vzw in België 
 
 
Werving van peters en meters voor de financiering van het schoolgeld van de kinderen van 
de armste families uit de streek van Nkozi. 
We mochten dit jaar opnieuw een bezoek brengen aan onze school, we stelden enkele 
gebreken waar ten gevolge van de lock-down,  samen met de broederorde wordt er 
gesleuteld aan het oplossen van de problemen. 
 
 

Financieel verslag 2022 
 
INKOMSTEN 
Schenkingen € 36.345,00 
Subsidies € 600,00 
Totaal inkomsten € 36.945,00 
 
UITGAVEN 
Werkingskosten € 159,55 
Projecten € 50.000,00 
Totaal uitgaven € 50.159,55 
 
RENDEMENT 
99,68 % 
 

Besluit 
Het jaar 2022 was een moeilijk jaar ten gevolge de pandemie en het uitbreken van de 
oorlog in Oekraine. De inkomsten kregen een terugval maar we konden onze projecten 
blijven uitvoeren naar behoren.  
Onze eigen activiteiten waren matig. We hopen het komende kalenderjaar de eigen 
activiteiten opnieuw te kunnen opnemen 
 
 
Het grote succes van onze vzw schrijven we toe aan onze open boekhouding, 
transparantie en informatiestroom naar de supporters en sponsors toe. Dit geeft een 
veilig en goed gevoel aan de schenkers. Zij weten dat hun donatie goed besteed wordt. 
Tot slot een welgemeende dank U aan alle vrijwilligers die zich het jaar door inzetten 
om de vzw Kids for Uganda te laten draaien. 
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