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VOORWOORD
Het zal vaker gezegd zijn, maar 2020 was een raar jaar. De coronapandemie heeft ons allemaal
geraakt en ons dagelijks leven op z’n kop gezet. Vanzelfsprekend heeft het ook zijn weerslag gehad
op EducAIDed en haar partners. We zien eens te meer hoeveel kwetsbaarder ontwikkelingslanden
zijn wanneer een dergelijke crisis zich voordoet. Scholen gingen dicht en daarbij viel in veel gevallen
het onderwijs helemaal stil. De gevolgschade voor de toekomst is mogelijk nog vele malen groter,
daar we voorzien dat niet alle kinderen die noodgedwongen de scholen voor langere tijd hebben
moeten verlaten, ook weer terug zullen keren om hun school af te maken. Een moeilijk te verdragen
gedachte.
Ook aan onze kant zat de rem er op. De acties die we ieder jaar organiseren om fondsen te werven
voor onderwijsprojecten hadden eveneens te lijden onder de coronapandemie. De maatregelen
maakten het, ook bij herhaling, onmogelijk om de jaarlijkse Run4EducAIDed en muziekfestival
AIDition door te laten gaan. Gelukkig zorgde de samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen
voor het nodige leven en optimisme. Met onder meer online bak- en kookworkshops, pubquizzen, en
een cocktail workshop in combinatie met een yogasessie onder de noemer Gin en Yang werden
mooie bedragen ingezameld voor EducAIDed. Dat krijgt het komende jaar zeker een vervolg.
Inhoudelijk hebben we stappen gezet om onze focus op Uganda verder vorm te geven. Zo hebben we
ons netwerk ter plaatse uitgebreid en de eerste ervaringen opgedaan met ‘site visits’ door lokale
contactpersonen. Op deze manier hebben we ogen en oren ter plaatse en zijn we beter in staat de
voortgang van projecten te volgen en te beoordelen.
Dit jaar ontvingen we weer veel steun van diverse bedrijven en particulieren. Het is fijn om te zien
dat die bereidheid, ook in roerige tijden, blijft bestaan.
We hopen, om velerlei redenen, dat de komende tijd de invloed van de coronapandemie steeds
kleiner zal worden en dat we weer ongehinderd aan de slag kunnen om het onderwijs in Uganda te
verbeteren. Werk aan de winkel dus!

Bestuur EducAIDed

EDUCAIDED
Kinderen zijn de volwassenen van morgen. Om hen een betere toekomst te kunnen bieden,
verbeteren wij de toegang tot kwalitatief onderwijs in ontwikkelingslanden. Dit doen we door
organisaties in ontwikkelingslanden te ondersteunen bij het verwezenlijken van hun eigen
onderwijsprojecten. Zo helpen we kinderen en hun gemeenschap richting geven aan hun eigen
toekomst en dat van hun land. Wij willen de grootste impact maken met zo weinig mogelijk
middelen.
Daarnaast steunen wij alleen concrete, lokale initiatieven die aan het einde van de hulpperiode
zelfvoorzienend kunnen zijn. Om toegang tot het onderwijs structureel te verbeteren, bieden wij
financiële ondersteuning aan projecten die één of meer van de volgende drie doelen stellen:
1. De toegang tot onderwijs verbeteren
2. De kwaliteit van het onderwijs verbeteren
3. Schooluitval tegengaan
De projecten die wij ondersteunen richten zich bijvoorbeeld op het verbeteren en toegankelijk
maken van lesmateriaal, trainen van docenten en de bouw van klaslokalen en sanitaire
voorzieningen. Stichting EducAIDed bestaat volledig uit vrijwilligers. Zes van hen vormen het bestuur.
Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor het beoordelen van projectplannen van huidige en
toekomstige partners, implementeren en evalueren van projecten.
Daarnaast kunnen we rekenen op een grote groep vrijwilligers die bijvoorbeeld voorlichting geven op
scholen of evenementen organiseren.
Op 31 december 2020 bestond het bestuur uit de volgende personen:
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PROJECTEN
Het doel van EducAIDed is om bij te dragen aan
duurzame ontwikkeling van onderwijs in
ontwikkelingslanden. Vandaar dat wij bij het selecteren
en vormgeven van de projectaanvragen in 2019 veel
nadruk hebben gelegd op het streven naar een
onderwijsverbetering op de lange termijn. Het
opstellen van de projectaanvragen nam daardoor meer
tijd in beslag, onder andere door het toepassen van
nieuwe methodieken. Maar we zijn ervan overtuigd dat
deze verdieping bijdraagt aan meer focus op
duurzaamheid. Bovendien zijn we zo beter in staat de
impact, ook op langere termijn, te beoordelen. Samen
met onze partners hebben wij ook in 2020 gebouwd
aan een stevig fundament voor drie prachtige
projecten, waarop wij in 2021 verder kunnen gaan
bouwen. Ook letterlijk: onze drie partnerorganisaties
gaan met de fondsen onder andere klaslokalen
bouwen.

NIRP
NIRP (Ndibwami Integrated Rescue Project) is een organisatie die lokale gemeenschappen in Masaka
helpt met duurzame ontwikkeling van onderwijs. Het project dat EducAIDed met NIRP in 2019
startte, betrof de bouw van vijf klaslokalen voor Kigamba Community School en een training in
‘psychosocial support skills’ voor 50 leraren in Katwe Butego Division (Masaka). Het project verliep,
net als andere projecten gedurende COVID-19, gestaag met flinke vertraging in de bouw. Het project
is in november 2020 afgerond.

CEREDO
CEREDO (Catholic Education Research and Development Organization) is een organisatie in het
oosten van Uganda die een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van het onderwijs in de subregio
Teso in Uganda. CEREDO wil gemeenschappen in Teso zelfredzaam maken door hen onderwijs te
bieden. Het project met EducAIDed, dan in 2019 van start ging, betrof de bouw van twee klaslokalen
en een kantoorruimte voor de Adipala Primary School. Het project werd in het najaar van 2020
afgerond.

FEI-IDO
Voor de tweede keer ging EducAIDed de samenwerking aan met FEI-IDO (Friends of Environment
International - Integrated Dev Org). In 2017 bouwden we twee klaslokalen in Agurur, in de regio
Serere. Dit nieuwe project met FEI-IDO betrof de bouw van een klaslokaal met tafels en stoelen én
een extra ruimte voor additionele werkzaamheden. FEI-IDO wil de gemeenschap zelfvoorzienend
laten zijn in hun strijd tegen armoede in de Teso regio in Uganda, door hen onderwijs te bieden. Door

het opzetten van korte en lange termijndoelen in onderwijs wil FEI-IDO streven naar duurzaamheid.
Het project is in het voorjaar van 2020 afgerond.

KUWA
“Education is power” luidt het motto van KUWA: KARUSANDARA UNION OF WOMEN ASSOCIATION.
De organisatie werd in 2000 opgericht door 30 vrouwen met als doel meer financiële zelfsturing voor
vrouwen mogelijk te maken en kinderen meer kansen te bieden via onderwijs. Inmiddels hebben 60
vrouwen zich bij de organisatie aangesloten. Uit de jaarlijkse financiële bijdrage van de leden wordt
onder meer de gezamenlijke groente- en fruitteelt, kippenhouderij en de basisschool
bekostigd. EducAIDed ging een samenwerking met hen aan voor de bouw van 3 klaslokalen en 60
schooltafels en stoelen voor de Karusandara Model Primary School. Het project wordt afgerond in
2021.

ACTIES EN DONATIES 2020
Covid heeft in 2020 veel impact gehad op de acties die we nomaliter organiseren.
Run4Educaided & AIDition
De Run4Educaided en AIDition hebben in geen doorgang kunnen vinden. Voor beide gold dat we al
begonnen waren met de voorbereidingen, maar i.v.m. de geldende coronamaatregelen wij helaas
(meermaals) hebben moeten besluiten ze door te schuiven naar een moment waarop het wel weer
kan.
Samenwerking Hanzehogeschool
In 2019 heeft Hanzehogeschool minor Eventmanagement EducAIDed uitgekozen als het goede doel
waarvoor studenten die deze minor volgen zich inzetten. De studenten hadden ook te maken met
covid-19 en hebben heel creatief allerlei events georganiseerd die wel online doorgang konden
vinden. Deze hebben bij elkaar een prachtig bedrag van €999,74 opgeleverd.

Onderstaand een aantal acties die door de studenten zijn georganiseerd:










Online Kookworkshop in samenwerking met LovetoCook
Quarantaine Pubquiz
Gin & Yang: cocktail workshop gecombineerd met een Yogasessie
Bake for EducAIDed een online bakworkshop met de winnares van Heel Holland
Bakt Sarena Solari.
Virtuele Pubquiz: bierpoeverij en rondleiding bij Bax Bier
Online wijnproeverij
Livestream sessie Conaction gericht op bewustwording over de rol van
hulpverleners in de maatschappij. Tijdens de live stream kon er gedoneerd worden.

#GivingTuesday
Daarnaast hebben we op #givingtuesday (1 december 2020) mensen opgeroepen om te doneren en
dat heeft een mooi bedrag van €1575,- opgeleverd.
Overig
Daarnaast heeft afgelopen jaar weer een door een van onze trouwe vrijwilligers kledingruil party
plaatsgevonden waarvan ook de opbrengst weer ten goede kwam aan EducAIDed.

FINANCIEEL JAARVERSLAG
Algemeen
De jaarrekening 2020 van Stichting EducAIDed is opgesteld conform Richtlijn 650 Fondsenwervende
instellingen.

Toelichting op de Balans
Waarderingsgrondslagen
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Reserves en fondsen


Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn om
zeker te stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar
verplichtingen zal voldoen.



Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve is bedoeld voor nader te bepalen projecten die aansluiten bij de
doelen van de stichting.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

In 2020 zijn op basis van in het verleden aangegane verplichtingen betalingen verricht aan de
projecten NIRP, CEREDO, FEI-IDO en Karusandara. Ultimo 2020 is alleen CEREDO nog niet volledig
financieel afgewikkeld.

Toelichting op de staat van baten en lasten
Ontvangsten en Uitgaven
Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Baten
In verband met het ontbreken van de mogelijkheid om grootschalige acties te organiseren als gevolg
van Covid-19 liggen de inkomsten over 2020 sterk achter op de begroting en voorliggende jaren.
De baten van particulieren kunnen worden verdeeld in:
 Donaties en giften: € 2.075
 Overige baten van particulieren: € 3.027
De overige baten van particulieren hebben betrekking op de opbrengsten van de diverse (digitale)
acties die zijn georganiseerd waaronder een pubquiz, kookworkshop, yoga-sessie en diverse kleine
particuliere initiatieven. Een deel van deze activiteiten is georganiseerd door studenten van de minor
Eventmanagement van de Hanzehogeschool in Groningen.
Daarnaast heeft de actie rond Giving Tuesday geleid tot een groot aantal donaties.
Lasten
Besteed aan doelstellingen
In verband met achterblijvende inkomsten over 2020 is er voor gekozen geen nieuwe verplichting
aan te gaan voor een nieuw project.
Wel is ervoor gekozen een aanvullende bijdrage van € 1.925 te verstrekken aan Karusandara ter
financiering van de gemaakte meerkosten in de bouw en geleden koersverliezen.
Wervingskosten
In 2020 is er voor € 770 aan kosten gemaakt voor eigen fondsenwerving.
Deze kosten zijn volledig gemaakt voor het kunnen organiseren van de acties.
Kosten beheer en administratie
Dit zijn kosten gemaakt door EducAIDed in het kader van de (interne) beheersing en
administratievoering. Zij kunnen niet worden toegerekend aan een doelstelling of het werven van
baten. Het gaat hier onder meer om de kosten van het betalingsverkeer, de incassomodule en het
CBF.
Bezoldiging en financiële relaties bestuurders
Alle bestuurders van EducAIDed werken op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.
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