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“Empowering 

Communities” 

Jaarverslag TGU 2013 
 

 

Zakelijke gegevens: 

Kamer van koophandel: 58308873 

Rekeningnummer/IBAN:  NL95RABO0108078752 

Adres: Campinge 9, 9471 JB Zuidlaren 

Email: stichting.nl@truegrassesuganda.org 

Website: www.truegrassesuganda.org 

ANBI: ja 

 

 

Doelstelling: 

Op 5 juli 2013 is de Stichting True Grasses Uganda opgericht, met als doel: “het ondersteunen van de projecten in Uganda en 

de rest van Oost-Afrika van de stichting True Grasses Uganda, geregistreerd in Uganda, op zowel financieel gebied als ook 

op het vlak van dienstverlening. 

 

Bestuur:  

Het bestuur bestaat uit de volgende 3 leden: 

Annerose Fredrik  - Voorzitter 

Mathilde van der Meer  -  Penningmeester 

Janske Messchendorp  - Secretaresse 

 

Fondswerving: 

Alle bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het werven van fondsen.  De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: 

fondsen, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere ontvangsten. 

 

Communicatie: 

Naast het jaarverslag verschijnt er ong. 4x per jaar een nieuwsbrief van de oprichters. Deze zijn o.a. te lezen op de website 

van de stichting. 

De nieuwsbrief word via de mail verstuurd naar de vaste contacten van de stichting. Geïnteresseerden kunnen de 

nieuwsbrief aanvragen via de website. 

 
 

http://www.truegrassesuganda.org
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“Empowering 

Communities” 

 

Verslag 2013 

 

Op 8 juli hebben wij onze eerste vergadering gehad met alle bestuursleden en de oprichters van de stichting. Belangrijkste 

punten van de vergadering waren de oprichting van de stichting en het doornemen van de statuten en het in orde maken 

van een bankrekening voor de stichting. 

 

Op 4 augustus is de Familie Nambafu vertrokken naar Uganda om daar de missie van de stichting ten uitvoer te brengen. 

 

Op 23 oktober hebben wij een 2e vergadering gehouden met alle bestuursleden.  Belangrijkste zaken waren toen het 

bespreken van de afgelopen periode en het werven van donateurs. Er is toen besloten dat we zolang dat nodig is de familie 

Nambafu financieel ondersteunen, zodat zij zich volledig in kunnen zetten voor het werk van True Grasses Uganda. 

Van beide vergaderingen zijn notulen gemaakt en doorgestuurd naar de bestuursleden en oprichters van de stichting. De 

notulen liggen ter inzage bij de secretaresse. 

 

Vanaf hun vertrek naar Uganda, hebben de oprichters van de stichting  ons steeds op de hoogte gehouden van de diverse 

ontwikkelingen bij het opzetten van de diverse projecten. Via de mail hebben we aanbevelingen gedaan en hebben op 

diverse manieren geholpen om de stichting verder op te zetten. 

Er is informatie/promotiemateriaal gemaakt en de website is in gereedheid gebracht. 

Er is een beleidsplan geschreven, die ook op de website is gezet. 

Er is een begin gemaakt met het vertalen van de website en de diverse folders en informatiemateriaal. 

Er zijn verschillende markten gehouden om financiële middelen te genereren. De opbrengsten van deze markten zijn terug 

te vinden in het financiële verslag. 

 

Het heeft veel tijd in beslag genomen om een Nederlandse bankrekening te openen. In oktober was dit helemaal gereed en 

konden mensen hun gift overmaken op de Nederlandse rekening. 

 

Aan het eind van het jaar is besloten om het project: “toerisme” los te koppelen van de stichting, omdat het organiseren 

van Tours,  winst oplevert en daarom niet in overeenstemming is met de andere projecten. Diverse onderdelen m.b.t. 

toerisme kunnen wel zorgen voor banen voor de allerarmsten van Uganda. Toerisme wordt zo deels ingezet om de doelen 

van de stichting te verwezenlijken. 

Voor het werven van vaste donateurs is in de maand december via de mail een sponsorbrief verstuurd naar alle 

Nederlandse contacten voor een evt. vaste financiële bijdrage voor de oprichters of de projecten. De vaste donateurs zijn 

nodig om de familie Nambafu financieel te kunnen onderhouden. 
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True Grasses Uganda 

P.O. Box 75529,  

Kampala, Uganda  

+256 075 666 260/1 

info@truegrassesuganda.org  

CBOnr: 3179 

Stichting True Grasses Uganda 

Campinge 9 

9471 JB Zuidlaren, Nl 

+31 (0)6 504 312 18 

stichting.nl@truegrassesuganda.org 

KvKnr:  58308873 
www.truegrassesuganda.org 

 

Toekomst:  

 

In 2014 willen we verder gaan met het zoeken naar vaste sponsoren van de stichting. Dit zal o.a. gebeuren door het 

vertalen van de sponsorbrief naar het Engels. 

Ook zullen we verder kijken of we d.m.v. diverse acties geld kunnen ophalen voor de stichting. 

 

Er zal contact gezocht worden met diverse Nederlandse  instanties om te kijken naar een samenwerking met TGU. 

 

Tijdens de vergadering in oktober is besloten om een PowerPoint te maken om te gebruiken als voorlichtingsmateriaal.  

Dit jaar zullen we daarmee aan de slag gaan. 

 

Projectdoelen: 

 

De oprichters van de stichting zouden graag de volgende  micro-credietprojecten ondersteunen in het komende jaar: 

 Een familie in Moshi wil een klein winkeltje opzetten. Het inkomen hiervoor zal ook gebruikt worden voor HIV 

medicatie. 

 Een vrouw in Arusha wil graag een kippenbedrijfje opstarten om zo haar gezin en verdere familie te kunnen 

ondersteunen. Naast haar gezin, zijn er ook verdere familieleden die van haar afhankelijk zijn voor hun 

onderhoud. 

 Een weduwe in Kajanga, wil graag een kleine boerderij met kippen opstarten, zodat zij voor zichzelf en haar 

kleinkinderen kan zorgen. Zij kan hier ook anderen in haar omgeving mee helpen door haar kippen weer weg te 

geven zodat een volgend persoon ook weer voor inkomsten kan zorgen voor zichzelf en het gezin. 

 Een tiener in Dar wil graag starten als varkenshoeder, zodat hij een mindere belasting is voor het gezin in 

financieel opzicht. Op deze manier kan hij zichzelf ook ontwikkelen en voor zichzelf opkomen. 

 

De volgende projecten wil de stichting graag zelf op gaan zetten: 

 Guesthous in Mbale. Hier zijn de voorbereidingen al in volle gang. Het is het streven om in februari open te gaan. 

 Land kopen voor een modelboerderij. Zo kunnen mensen leren hoe ze groeten verbouwen en hoe ze omgaan met 

dieren. Na dit geleerd te hebben kunnen ze zelf iets opstarten door dieren te houden of groenten te verbouwen. 

 

 Afhankelijk van de inkomsten zal het volgende project eind dit jaar, begin volgend jaar opgestart worden: 

 Het kopen van land in Dar. Met als eerste doel  het aanleggen van een waterput voor schoon drinkwater. Omdat 

schoon drinkwater in de buurt weinig te krijgen is, kunnen de mensen uit de omgeving hier gebruik van maken. 

Uiteindelijk willen ze hier ook een guesthouse neerzetten. 


