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Inleiding 
 

Voor u ligt het financiële rapport van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 van  

stichting e-Progress. Op grond van artikel 9 lid 2 van de statuten is de stichting verplicht een 

jaarrekening van het afgelopen boekjaar samen te stellen. 

 

Dit jaarverslag biedt vooral informatie over de financiën. Meer inhoudelijke informatie over  

Stichting e-Progress vindt u op www.eprogress.nl 

  

 

 

Bestuur St. e-Progress 

 

Marleen Timmer – Voorzitter 

Annemiek de Wolf – Secretaris en penningmeester 2019 

André van der Zee – Penningmeester 2020 

Anne van Campenhout – Algemeen bestuurslid 

Mirjam Kroon – Algemeen bestuurslid 

http://www.eprogress.nl/
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Ontwikkelingen 2019 

Programma SAM 

SAM staat voor haar doelgroep: Single African Mothers. Het programma helpt alleenstaande 
moeders in Afrika om mentaal en economisch zelfstandig te worden. 

De SAM-moeders hebben allemaal te maken gehad met seksueel misbruik, geweld en/of verlating. 
Het programma geeft persoonlijke coaching in samenwerking met (lokale) professionals en stelt 
kapitaal ter beschikking voor het starten van een onderneming. SAM is vooral actief in Kenia en 
Oeganda. 

De initiatiefnemers van SAM zijn Anne van Campenhout en Floor Koomen. Ze maakten, in 
samenwerking met Afrikaanse filmmakers, onder andere de succesvolle documentaires ‘Dusty Bin 
Dreams’ en ‘Kippen voor Kimaru’. Sinds 2014 ondersteunen ze, op informele wijze, een aantal 
‘Sammies’. Vanaf 2018 als onderdeel van stichting e-Progress. Ze worden hierin bijgestaan door een 
aantal vaste vrijwilligers: Gerda is psycholoog, Coby is coach, André is financieel deskundig en Gert 
werkt bij een organisatie voor internationale ontwikkelingshulp (2019). 

FOTO 

 

 

Een van de  ‘Sammies’  
voor haar winkel. 

 

 

 

 

 

 

Hoofdpunten 2019 

In 2019 zijn 8 moeders en 13 kinderen geholpen door SAM. Naast coaching om een zelfstandig leven 

op te bouwen, hebben zij bijdragen ontvangen voor onder meer studie, opbouw eigen bedrijf, 

onkosten kinderen, kosten levensonderhoud en medische kosten.  

https://www.npostart.nl/2doc/17-09-2014/VPWON_1230945
https://www.npostart.nl/2doc/17-09-2014/VPWON_1230945
https://www.npostart.nl/zapp-echt-gebeurd-mensjesrechten/19-02-2017/VPWON_1258952
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In 2019 zijn we drie projecten begonnen: 

- Project landrechten Oeganda : aanschaf van een stuk grond voor één van de SAM-moeders in 

Oeganda om zelf te kunnen voorzien in groente/fruit.  

 

- Project Femtuk Kenia : In een opkomende economie als Kenia speelt transport een steeds 

grotere rol. Hoewel de transportsector vrijwel geheel in handen van mannen is, liggen er 

kansen voor vrouwen. Een substantieel deel van de klanten in de transportsector is vrouw en 

krijgt in de dienstverlening graag met vrouwen te maken. Vrouwen zijn vaak voorzichter in 

het verkeer en weten beter met jonge kinderen om te gaan. Dat laatste is belangrijk want 

niet zelden worden TukTuks, door iets beter gesitueerden, ingezet om kinderen naar en van 

school te vervoeren. Het plan beoogt om binnen het project 4 Tuk-Tuks aan te schaffen en 

door SAM-moeders te laten besturen. 

Daarnaast gaat 1 moeder een 

monteursopleiding doen. In 2019 heeft 

de eerste pilot SAM-moeder haar 

TukTuk rijbewijs gehaald. Het is de 

bedoeling dat de eerste TukTuk gaat 

rijden in 2020. Het project staat 

gepland tot 2023. Daarna hopen we 

dat de omvang groot genoeg is en het 

stappenplan dusdanig beproefd is, dat 

FemTuk organisch kan doorgroeien en 

zelf supporting is.  

 

- Project educatiebibliotheek Oeganda : In Mukono is een SAM-moeder een mini bibliotheek 

gestart met lees/schrijf/reken lessen voor het grote aantal kinderen in de buurt waarvan de 

ouders te arm zijn om de kinderen naar school te sturen. Zelf kon deze moeder als kind ook 

vaak niet naar school en is grotendeels auto-didact met een passie voor lezen. Met behulp 

van SAM en e-Progress is goed les materiaal en een voorraad leesboeken aangeschaft, zodat 

ook deze kinderen de basale schoolvaardigheden kunnen leren. 

Doelstellingen SAM 

Het streven is dat de moeders op alle fronten een gezonde toekomst tegemoet te gaan. Onder meer 

door ze fysieke en mentale hulp te bieden, van psychologische ondersteuning tot medische zorg. 

Daarnaast wil SAM bijdragen aan een financieel gezondere toekomst voor de moeders. Sommigen 

moeten daarvoor naar school en anderen worden geholpen om een ondernemingsplan te schrijven. 

Wanneer er een goed doordacht plan ligt, wordt er door SAM een lening of schenking beschikbaar 

gesteld voor het starten van een bedrijf. 

De doelstelling is verder dat de kinderen van deelnemende moeders gezond zijn, toegang krijgen tot 

goed onderwijs en dat ze veilig bij hun moeder thuis kunnen wonen. Iets wat in Afrika geen 

vanzelfsprekendheid is. 

Meer informatie over het programma SAM is te vinden op www.wijzijnsam.nl  

Pilot SAM-moeder 

http://www.wijzijnsam.nl/
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Programma Booksteps 2019 

Booksteps is een bibliotheekprogramma in Oeganda dat scholen helpt om structureel toegang te 

krijgen tot schoolboeken van hoge kwaliteit. Het programma versterkt het bestaande schoolsysteem 

met een uitgekiend systeem waarbij zoveel mogelijk scholen kunnen profiteren van gedeelde 

voorzieningen. De Booksteps bibliotheken vormen een spil in de regio waar omliggende scholen 

boeken lenen en waar leerlingen en leerkrachten komen lezen en studeren. Op die manier worden 

leraren geholpen om betere lessen te geven en krijgen scholieren de kans om beter te presteren.  

Bereikt t/m 2019:     

 sinds scholen leerlingen Boeken (ca) gedoneerd 

Pagak* 2009 5 2.000 4.000 € 59.000 

Barr** 2011 24 18.000 6.900 € 48.800 

Gulu 2012 5 5.000 5.600 € 70.200 

Soroti 2018 6 5.000 6.900 € 26.100 

    40 30.000 23.400 € 204.100 

      
*Ons programma in Pagak is in 2016 voor Booksteps afgerond en zelfstandig gecontinueerd door scholen.   
** In 2019 hebben we met vrijwilligers van Barr gezocht naar een nieuwe vorm van samenwerken tussen de bibliotheek en 

de deelnemende scholen. De bestaande structuur bleek niet meer optimaal te werken. Inmiddels is er een nieuwe 

beheerstructuur opgezet maar er is nog discussie over de overdracht van de boeken. De eerder aangeschafte boeken zijn 

nog in beheer bij de Barr ICT youth centre. In afwachting van een voorspoedige overdracht hebben we onze donaties aan  

Barr opgeschort.  

 

 
Overzicht projectuitgaven in 2019 

Booksteps Gulu € 393 

Booksteps Teso € 8.096 

Minibibliotheken SAM € 2.131 

DEAR-day projecten € 309 

Giften aan andere projecten* € 3.000    

 

 *3000 euro is gedoneerd aan een bibliotheekproject in Chili, in 

samenwerking met Stichting Paint a Future. 

   

 

 
Hieronder wordt per project een toelichting gegeven op de bijdragen die door Booksteps geleverd 

zijn. 
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Booksteps Teso 

In maart 2018 werd de Booksteps Teso geopend. Zij ontvingen dat jaar een bedrag van € 18.000 euro 

voor het opstarten van de bibliotheek. Hiervan werd € 6.000 bijgedragen door Wilde Ganzen.  

In maart 2019, een jaar na oprichting, hebben we met twee bestuursleden deze bibliotheek bezocht 

en de hoofden van alle zes de scholen gesproken. Alle hoofden gaven aan een verbetering in 

leerprestaties te zien als gevolg van de bibliotheek. Daarnaast is er een mooie samenwerking tussen 

de zes scholen ontstaan waarbij ook op andere terreinen is samengewerkt. De bibliotheek zag er 

goed uit en werd intensief gebruikt. Op basis van de resultaten van het eerste jaar is een nieuwe 

samenwerking met Wilde Ganzen aangegaan voor financiering van de doorontwikkeling (fase twee). 

 

De positieve resultaten tijdens het eerste jaar hebben in 2019 geresulteerd in een tweede donatie, 

wederom in samenwerking met Wilde Ganzen, voor de verdere ontwikkeling van de bibliotheek.  Dit 

tweede bedrag wordt in twee delen uitgekeerd aan Booksteps Teso. Het eerste deel in 2019 

uitgekeerd. Als het project volgens afspraak wordt gerealiseerd zal in 2020 het laatste bedrag 

worden overgemaakt.  

Financiering Booksteps Teso: 

Jaar Bijdrage Booksteps Bijdrage Wilde Ganzen Totaal 

2018 – fase 1 € 12.516 € 5.428 € 17.944 

2019 / 2020 * fase 2 € 8.096 € 8.096 € 16.192 

Totaal   € 20.612 € 13.524 € 34.136 

 

* Het hele bedrag voor 2019 en 2020 is door ons in mei 2019 overgemaakt voor Wilde 

Ganzen. Met Wilde Ganzen en Booksteps Teso is overeen gekomen om het bedrag voor fase 

2 in twee delen uit te keren aan Oeganda. De eerste helft (8.000 euro) is in juni 2019 

uitgekeerd. Met Booksteps Teso is afgesproken dat zij de tweede helft na een jaar ontvangen 

(juni 2020) nadat middels rapportages is vastgesteld dat het project volgens afspraak is 

gerealiseerd. 
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Booksteps Gulu 

In maart 2019 bezochten we met twee bestuursleden ook de bibliotheeklocatie in Gulu. Deze 

bibliotheek draait sinds 2017 volledig zelfstandig voor wat betreft de beheerkosten. We hebben bij 

de verzelfstandiging afgesproken hen incidenteel te steunen met bijdragen voor de aanschaf voor 

nieuwe boeken, op voorwaarde dat de vijf deelnemende scholen hiervoor ook zelf een bedrag 

werven. Het bedrag dat de scholen verzamelen wordt door ons met een percentage vermeerderd. 

Op basis van het door de scholen geworven bedrag hebben wij in 2019 een bedrag van € 393 

bijgelegd. 

 
Booksteps Gulu 
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 Start minibibliotheken 

Als gevolg van de samenwerking met programma SAM (in 2018 gestart) is Booksteps in 2019 met een 

nieuwe activiteit begonnen: minibibliotheken. Met deze activiteit willen we (veelal) alleenstaande 

moeders helpen met het starten van kleinschalige locatie bibliotheekinitiatieven om arme kinderen 

in hun omgeving toegang tot boeken en lesmateriaal te bieden. We hebben in 2019 de volgende 

minibibliotheken gesteund: 

Locatie Bedrag 

Mukono (SAM moeder Christine) € 1.307 

Nairobi (SAM moeder Eriss) € 823 

Totaal besteed aan minibibliotheken in 2019 € 2.131 

 

Met het geld hebben de SAM-moeders leesvoorzieningen opgestart waar zij dagelijks kinderen 

ontvangen en hen ondersteunen bij het maken van hun huiswerk. 

 

SAM moeder Christine met haar leerlingen 
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DEAR day Kampala 

Booksteps vrijwilliger Brian is in 2019 opnieuw een drijvende kracht geweest bij het organiseren van 

DEAR-day leesactiviteiten voor basisscholen in Kampala. Brian heeft 6 basisscholen in Kampala 

enthousiast gemaakt om van DEAR-day (Drop Everything And Read) een wekelijkse activiteit te 

maken. Elke woensdag middag storten ze zich op lezen. De scholen hebben geld bij elkaar gelegd om 

gezamenlijk leesboeken te kopen. Zo is er spontaan en op eigen kracht een klein Booksteps project in 

de hoofdstad gekomen! Wij hebben Brian ondersteund met 400 euro voor dit initiatief. Een groot 

deel van dit bedrag is besteed aan geïllustreerde kinderboeken van Oegandese schrijvers.   

 

DEAR day in Kampala 

Meer informatie over het programma Booksteps is te vinden op www.booksteps.nl 

  

http://www.booksteps.nl/
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Jaaroverzicht in cijfers 

 

BALANS TOTAAL 2019 
   

     

 31-12-2019  31-12-2018  
DEBET     

     
Vaste activa       
- gebouw -  -  
- inventaris -  -  

     
Vlottende activa     
- nog te ontvangen bedragen   -  
- vooruitbetaalde bedragen   -  
Spaartegoeden ASN Bank 5.892    5.889  
Liquide middelen (bank, giro en kas) 10.571  13.699  

      
TOTAAL 16.463  19.588  

      

      

      
CREDIT      
       
Vermogen 6.535       486  
Reserveringen 9.928  19.011  
Kortlopende schulden:      
- nog te betalen bedragen -         21  
Leningen -         70  

      
TOTAAL 16.463  19.588  
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RESULTATENREKENING TOTAAL 2019               

 

 2019      2018     

        
INKOMSTEN        

        
- particuliere giften gelabeld 13.701     11.011   
- particuliere giften algemeen 2.795     6.496   
- rente opbrengsten 3     14   
- giften bedrijven 3.181     -   
- subsidies en fondsen  10.100     8.360   
- giften ten behoeve van reiskosten* 3.862     2.253    

            

Totaal inkomsten    33.642     28.134 

              

KOSTEN            

- afschrijvingen -     -    

- bank- en transferkosten 344     316    

- diverse lasten 138     39    

- reis- en verblijfskosten* 3.861     2.253    

- kantoorlasten 217     -    

- internetkosten 166     -    

- promotiekosten 47     -    

- afdracht programma's 31.993      24.716     

            

Totaal uitgaven    36.766    27.323 

            

        
RESULTAAT     -3.124    811 

 

 

* reis- en verblijfskosten worden door de reizigers zelf betaald dmv giften die deze kosten dekken 
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BALANS SAM 2019 
 

   
DEBET 31-12-2019  31-12-2018 

    

Vaste activa    

- gebouw -  - 

- inventaris -  - 

    

Vlottende activa    

- nog te ontvangen bedragen -  - 

- vooruitbetaalde bedragen -  - 

Liquide middelen (bank, giro en kas) 5.212  1.197 

     

     

TOTAAL 5.212  1.197 

    

    

CREDIT    

    

Vermogen 284  - 

Reserveringen* 4.928  1.126 

Kortlopende schulden: -   

- nog te betalen bedragen   - 

Leningen -  70 

    

     

TOTAAL   1.197 

    

    

* Gelabelde gelden voor werk/studieprojecten, schoolkosten kinderen  en SAM-moeders 
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RESULTATENREKENING SAM  2019               
   

    

 2019      2018     

        
INKOMSTEN        

        
- particuliere giften gelabeld  12.480    5.595   
- particuliere giften algemeen  2.795    6.496   
- rente opbrengsten  -    -   
- giften bedrijven  3.181    -   
- subsidies en fondsen  4.100     360   
- giften ten behoeve van reiskosten -     932    

            

Totaal inkomsten    22.556     13.383 

              

KOSTEN            

- afschrijvingen -     -    

- bankkosten 172     72    

- diverse lasten* 138     -    

- reis- en verblijfskosten -     932    

- kantoorlasten -     -    

- internetkosten 166     -    

- promotiekosten -     -    
- afdracht deelnemers programma 
SAM 18.064      11.253     

            

Totaal uitgaven    18.540    12.257 

            

        
RESULTAAT     4.016    1.126 

 

   
* o.a. Terugbetaling voorschot/lening uit 2018    
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VERANTWOORDING besteding SAM 2019 

Hieronder de verdeling van afdracht aan de Single African Moms gespecificeerd naar soort kosten. 
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BALANS BOOKSTEPS 2019 

    

    

 31-12-2019  31-12-2018 

DEBET    

    
Vaste activa    
- gebouw -  - 

- inventaris -  - 

    
Vlottende activa    
- nog te ontvangen bedragen -  - 

- vooruitbetaalde bedragen -  - 

Spaartegoeden ASN Bank 5.892  5.889 

Liquide middelen (bank, giro en kas) 5.359  12.502 

     

TOTAAL 11.251  18.391 

     

     

     

CREDIT     

      

Vermogen 6.251  486 

Reserveringen*  5.000  17.885 

Kortlopende schulden:     

- nog te betalen bedragen 0  21 

Langlopende schulden 0   

    

TOTAAL 11.251  18.391 

     

    
 * Wijziging in reserveringenmethodiek: alleen de giften die gereserveerd zijn voor een specifiek project worden als 

reservering opgenomen. De gelden die nog aan projecten kunnen worden toegewezen zijn opgenomen als eigen 
vermogen.  

 De reservering betreft boekaanvulling voor bestaande schoolbibliotheken in Oeganda en een dorpsbibliotheek/educatie 
project in Oeganda. 
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RESULTATENREKENING Booksteps 2019 

 

 2019      2018      

         
INKOMSTEN         

         
- particuliere giften 1.221    5.416    
- rente opbrengst 3    14    
- giften bedrijven -    -    
- subsidies en fondsen  6.000    8.000    
- giften tbv reizen 3.862    1.321    

         
Totaal inkomsten   11.086    14.751  

         
KOSTEN         
- afschrijvingen -    -    
- bank- en transferkosten 172    244    
- diverse lasten** -    39    
- reis- en verblijfskosten Oeganda* 3.861    1.321    
- kantoorlasten 217    -    
- internetkosten     -    
- promotiekosten 47    -    
- rente kosten     -    
- afdracht project Teso 8.096    12.516    
- afdracht project Barr -    -    
- afdracht project Gulu 393    947    
- afdracht 2x minibieb Oeganda 2.131    -    

- afdracht diverse projecten** 3.309    -    

          

Totaal uitgaven   18.226     15.067  

          
RESULTAAT    -7.140     -316  

         
* reis- en verblijfskosten worden door de reizigers zelf betaald d.m.v. giften die deze kosten dekken 

** DEARDAY leesstimulatie-event Oeganda,  Bibliotheek Chili 

    

 

 

 

 


