Jaarverslag 2019
Stichting Talking Hands

Inhoudsopgave
1. Inleiding

2

2. Bestuurswissel

4

3. Fondsenwerving

6

4. Communicatie en bewustmaking

8

5. Projectmanagement

9

6. Jaarafrekening en financiële verantwoording

12

7. Doelen 2020: een vooruitblik

15

Jaarverslag 2019

1

1. Inleiding
Beste Lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de stichting Talking Hands. Het jaar 2019 was
ons tweede jaar onder de naam Talking Hands. Het was een bewogen jaar voor
onze stichting, waarin er veel is gebeurd zowel in Nederland als in Oeganda.
Een aantal bestuursleden zijn vertrokken en nieuwe bestuursleden sloten zich aan
bij de stichting. In augustus werd duidelijk dat bestuursleden Marieke en Imme hun
bestuurstaken bij de stichting gingen neerleggen in verband met nieuwe uitdagingen
in hun carrières. Wij danken hen voor de vele jaren waarin ze vol overgave hebben
bijgedragen aan de stichting. Dit betekende tevens dat de stichting op zoek moest
naar nieuwe bestuursleden. We hebben Sophie en Marlous aan ons team kunnen
toevoegen. Beiden hebben kennis omtrent ontwikkelingsprojecten en hebben
ervaring in Oeganda. Ze zijn een geweldige aanwinst voor ons team.
De vrijwilligers van de stichting hebben ons het hele jaar gesteund. Zo hebben
vrijwilligers onder andere geholpen met het vertalen van teksten, het ontwerpen van
mooie banners en het bemannen van marktkraampjes. Wij zijn alle vrijwilligers en
hun positieve energie en inzet erg dankbaar.
In Oeganda lopen dingen regelmatig iets anders dan verwacht. Dat maakt het land
mooi en onvoorspelbaar, maar dit maakt het afhandelen van bepaalde zaken soms
iets lastiger. Zo had dit het jaar van de landaankoop moeten worden, maar dat liep
allemaal iets anders dan gepland. Het is helaas nog niet gelukt om een stuk land te
vinden dat aan al onze eisen voldoet. Daarnaast gaf de huisbaas opeens aan dat hij
het schoolgebouw niet meer aan ons wilde verhuren. Met behulp van de lokale
gemeenschap is het gelukt om zijn mening hierover te veranderen. De lokale
gemeenschap heeft zich massaal laten horen over het belang van het behouden van
de New Hope School. Hierdoor is de mening van de huisbaas veranderd waardoor
het schoolgebouw en het bijbehorende land nog een jaar gehuurd kunnen worden.
Dit is een mooie mijlpaal die veel vertrouwen geeft voor de toekomst.
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Samen geloven onveranderlijk in het doel waarmee de stichting is opgericht,
namelijk de situatie van dove mensen in Oeganda verbeteren, zodat dove mensen
gehoord worden. Wij blijven ons inzetten om dove kinderen in Oeganda een veilige
omgeving te bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen en door kansen, hoop en
mogelijkheden een betere toekomst voor zichzelf kunnen creëren. Dat is wat wij in
2019 hebben gedaan, en dat is wat wij gaan doen in 2020.
Namens het oude en het nieuwe bestuur van Stichting Talking Hands,
Ine Aerts
Imme Widdershoven
Marieke Huizenga
Douwe de Vries
Marlous Rottier
Sophie Winters

Voorzitter
Oud Secretaris
Oud Penningmeester
Evenementen
Nieuwe Secretaris
Nieuwe Penningmeester
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2. Bestuurswissel
Talking Hands heeft een nieuw bestuur
In Augustus 2019 werd duidelijk dat bestuursleden Marieke en Imme hun
bestuurstaken bij de stichting zouden gaan neerleggen in verband met nieuwe
uitdagingen in hun carrières. Wij danken hen voor de vele jaren waarin ze vol
overgave hebben bijgedragen aan de stichting. Dit betekende tevens dat de stichting
op zoek moest naar nieuwe bestuursleden. We hebben Sophie en Marlous aan ons
team kunnen toevoegen. We laten de oude en nieuwe bestuursleden hieronder
graag aan het woord.
Marieke
Na vijf prachtige jaren bij Talking Hands ga ik het bestuur verlaten. Het is een
voorrecht geweest om samen met Ine, Imme, George, Douwe en Vivienne deze
mooie stichting op te zetten. Het was ontzettend bijzonder om in 2015, samen met
Imme, New Hope School for the Deaf in Oeganda te bezoeken en de leerlingen en
leraren te ontmoeten. Met alle vertrouwen draag ik mijn penningmeesterschap over
aan Sophie en wens haar veel plezier en succes toe!
Imme
Hallo allemaal, en de groeten vanuit Dakar! Samen met Ine en vier anderen ben ik
betrokken geweest bij de oprichting van Talking Hands, vijf jaar geleden. Het doet
me verdriet dat ik vanwege mijn nieuwe baan in Senegal nu toch echt moet stoppen
met mijn functie als bestuurssecretaris. Als ik terugdenk aan de eerste maanden van
de stichting, dan denk ik vooral aan emmers vol pasta-lunches die we voorbereiden
en verkochten op de universiteit. Ook aan de cursussen gebarentaal die we
organiseerden heb ik leuke herinneringen. Maar het mooiste is natuurlijk de
onderlinge samenwerking, met onze collega's in Oeganda én binnen het bestuur
zelf. Ik wens Marlous en Sophie heel veel plezier en succes als nieuwe
bestuursleden van Stichting Talking Hands!
Sophie
Nu Imme en Marieke hun taken gaan neerleggen mag ik mijzelf de nieuwe
penningmeester van Talking Hands gaan noemen. Na mijn bezoek aan Oeganda 1,5
jaar geleden, hebben de mensen, de natuur en het land mijn hart veroverd.
Daarnaast ligt mijn passie in het verbeteren van de internationale gezondheid. Ik kijk
daarom erg uit om mijn steentje bij te dragen aan de belangrijke werkzaamheden
van Talking Hands en er met het nieuwe bestuur een mooie tijd van te gaan maken!
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Marlous
Sinds kort ben ik de nieuwe secretaris van Talking Hands. Ik vind het geweldig om bij
te kunnen dragen aan het belangrijke werk en de activiteiten van de stichting, want
alle kinderen verdienen de mogelijkheid om naar school te gaan! Ik hoop door mijn
functie in het bestuur van Talking Hands meer te leren over de praktische zaken
rondom het runnen van de stichting, hoe meer mensen betrokken kunnen worden bij
de stichting en over de uitvoering van de projecten in Oeganda. Tijdens mijn
Bachelor heb ik meerdere onderzoeken gedaan in Oeganda omtrent het evalueren
van jeugdtrainingen en over adaptatie-strategieën van gemeenschappen tijdens
droogte. In September ben ik met mijn Master International Development Studies
begonnen. Na mijn studie ben ik van plan om naar Oeganda te verhuizen, omdat er
in Oeganda veel mogelijkheden zijn om mijn studie toe te passen en omdat mijn
vriend in Oeganda woont. Ik denk dat mijn studie en toekomstplannen goed passen
bij de visie van Talking Hands en ik kijk er naar uit om mijn steentje bij te dragen aan
het werk van de stichting!

Het nieuwe bestuur van stichting Talking Hands met van links naar rechts: Sophie,
Marlous, Douwe en Ine.
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3. Fondsenwerving
Naast maandelijkse en eenmalige donateurs is in 2019 een deel van de inkomsten
van de stichting verworven uit fondsen van bedrijven/instellingen en door middel van
vrienden van stichting Talking Hands. Een substantieel deel van de inkomsten is
daarnaast geworven door middel van door de stichting georganiseerde activiteiten.
Hieronder geven wij een kort overzicht van deze activiteiten.
PVSocial (deel 2)
Een vriend van Talking Hands heeft vorig jaar bij de PSV Westfalen-Nord onze
stichting aangemeld voor deelname aan de prijsuitreiking PVSocial, en Talking
Hands won één van de prijzen. Dit jaar hebben we het tweede deel van het prijsgeld
ontvangen om het dovenonderwijs en de andere projecten in Oeganda te steunen.
Adicom-Solutions
Dit jaar hebben we voor de tweede keer een ruime kerst-donatie ontvangen van het
bedrijf Adicom-Solutions. We willen bij deze het bestuur en de medewerkers van
Adicom-Solutions hartelijk bedanken voor hun financiële bijdrage en de
aanhoudende steun aan de stichting!
Donaties ter gelegenheid van feestjes
Ook dit jaar hebben donateurs en vrienden van Talking Hands feestjes gegeven
waarbij zij in plaats van cadeaus voor henzelf, een donatie voor Talking Hands
hebben gevraagd. Daarbij is elke keer een mooi geldbedrag opgehaald. Wij vinden
dit een mooi concept waarbij donateurs Talking Hands kunnen steunen en hopen dat
aankomend jaar nieuwe feestvarkens ons op deze manier willen steunen.
Halve marathon
Bestuurslid Douwe heeft in juni samen met een vriend de halve marathon van Zwolle
gelopen. Dit alles met als doel om geld op te halen voor onze stichting. Hiermee is in
totaal 685 euro opgehaald.
Zomermarkten
Ook dit jaar heeft Talking Hands deelgenomen aan veel markten in verschillende
steden en op diverse evenementen en festivals. Vrijwilligers hebben hierbij
geweldige ondersteuning geboden en hebben de verkoop bij meerdere
markten op zich genomen. De samenwerking met de vrijwilligers is zeer soepel
verlopen. Door de verkoop van crafts tijdens de zomermarkten hebben we een
mooie som op kunnen halen en onze aanwezigheid heeft ook aan de
naamsbekendheid van de stichting bijgedragen.
Jaarverslag 2019
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Kerstmarkt
Na een serie van markten afgelopen zomer, stond Talking Hands ook dit jaar weer
op de kerstmarkt in Singen in Duitsland. Hier verkochten we, met behulp van
vrijwilligers en scholieren, producten gemaakt van typisch Afrikaanse stoffen of
natuurlijk materiaal uit Oeganda. De ‘crafts’ zijn grotendeels gemaakt door dove
vrouwen en dove jongeren van de opleiding in ‘crafts & kleermakerij’ aan de New
Hope School for the Deaf. We kunnen met de omzet van de kerstmarkt onze
projecten in Oeganda verder financieel steunen. Helaas was de omzet minder dan
voorgaande jaren en daarom gaan we het komende jaar overwegen om aan andere
kerstmarkten deel te nemen, om zo een diverser publiek aan te spreken.
Inzamelingsactie elektronica
Laptops en smartphones zijn onmisbaar voor onze partnerorganisatie New Hope
School for the Deaf. Deze elektronica zijn niet alleen nodig om de projecten goed te
organiseren, maar ook om grip te houden op de begroting, regelmatig contact te
onderhouden met Talking Hands en om mooie foto’s te kunnen delen met donateurs.
Daarom heeft Talking Hands in 2019 een inzamelingsactie gehouden voor telefoons,
laptops en digitale camera’s en dit was weer een groot succes. Verschillende
laptops, smartphones, camera’s en een elektrische naaimachine zijn inmiddels in het
bezit van de New Hope School for the Deaf, en de medewerkers van de school zijn
hier erg blij mee. Met behulp van smartphones en laptops gaat de administratie veel
makkelijker, en de samenwerking met Talking Hands in Europa ook. De elektrische
naaimachine (zie foto) draagt bij aan de crafts die in Europa worden verkocht. De
opbrengst van de verkoop van de crafts komt ten goede aan de school en de
projecten.
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4. Communicatie en bewustmaking
Nieuwsbrieven
Dit jaar heeft Talking Hands twee nieuwsbrieven gestuurd: in april en december. Het
doel van de nieuwsbrieven is om donateurs en vrienden van de stichting te
informeren over het reilen en zeilen van onze projecten in Oeganda en binnen de
stichting zelf. Het komende jaar willen we de nieuwsbrief iets regelmatiger
verzenden en met meer beeldmateriaal.
Sociale media
In 2019 heeft Talking Hands gemiddeld een keer per week een bericht geplaatst op
Facebook en Instagram. Dit ging bijvoorbeeld om nieuwtjes uit Oeganda, updates
over de stichting zelf en aankondigingen van activiteiten gerelateerd aan
fondsenwerving. Daarnaast bezitten we een eigen Youtube kanaal. We willen het
Youtube kanaal in de toekomst meer gaan gebruiken omdat het door middel van
video's een goede impressie geeft van de school in Oeganda. We vinden het
belangrijk om op verschillende sociale media aanwezig te zijn om onze boodschap
te kunnen delen en bij te dragen aan bewustmaking van de situatie van dove
kinderen in Oeganda.
AVG
In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht
gegaan. Deze wet geeft aan hoe bedrijven en organisaties om moeten gaan met
persoonsgegevens van bijvoorbeeld personeel, donateurs en klanten, met als doel
om hun privacy te beschermen. Sinds 2018 werken we als stichting volgens dit
protocol en zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid hierin.
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5. Projectmanagement
De New Hope for the Deaf is sinds dit jaar in Oeganda geregistreerd als een
company limited without guarantee, een voorstadium voor de NGO registratie. Als
partnerorganisatie in Oeganda coördineert New Hope School for the Deaf de
verschillende projecten gericht op dovenonderwijs en -bewustwording. Het beheer,
geldbesteding en verantwoording van de door Talking Hands beschikbaar gestelde
middelen verloopt goed. Het management en het teamwork anderzijds hebben wat
ups-and-downs gehad, maar gelukkig zijn de bestaande projecten in 2019 succesvol
voortgezet. Hieronder lichten we de door Talking Hands gesteunde projecten kort
toe.
Basisschool en vakopleiding
In het begin van het jaar stond de New Hope School for the Deaf, die de
basisschool en de vakopleidingen runt, voor een grote uitdaging. De
huisbaas was van plan om de gehuurde schoolgebouwen te verkopen en een
nieuwe plek voor de school vinden is niet makkelijk. Gelukkig is er een
overeenkomst met de huisbaas gesloten, en mag de New Hope School de
schoolgebouwen tot eind 2020 blijven huren. Steun van de gemeenschap heeft veel
aan deze positieve uitkomst bijgedragen, wat betekent dat de school en vaak
gestigmatiseerde dovengemeenschap ondertussen erg op prijs gesteld worden in de
gemeenschap.
Verder is alles bij de school zijn gang gegaan. In de vakopleiding leren jongeren een
beroep, waarmee ze later hun geld kunnen verdienen. Sommige van de producten
die bij de ‘crafts en kleermakerij’ worden gemaakt, worden door Talking Hands op
markten verkocht. Dit draagt bij aan een zelfstandige inkomstenverwerving van de
projecten. Ook de leerlingen van het basisonderwijs leren tijdens het vak
handwerken om met verschillende materialen te werken.
Soms kwamen scholieren niet terug naar de school na hun vakanties (meestal
omdat de ouders geen geld hadden om hun kind naar school te brengen) en in die
gevallen is een leraar deze leerlingen thuis gaan ophalen. Helaas zijn enkele van de
oudere scholieren gestopt met het basisonderwijs en de vakopleiding. Als reden
gaven zij aan graag te willen gaan werken. Hun plekken werden opgevuld met dove
leerlingen die al eerder naar school geweest waren en door leerlingen van een
dovenschool waar de ouders het schoolgeld niet meer van konden betalen. Het
aantal scholieren aan de school is door al deze veranderingen licht gedaald.
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Een klein succes is verder dat alle scholieren dit jaar nieuwe klamboes hebben
gekregen. De oude klamboes waren vol met gaten en niet meer te repareren.
Dankzij de nieuwe klamboes zal de overdracht van ziektes zoals malaria voorkomen
worden. Als de scholieren alsnog ziek worden, worden ze door een leraar naar de
dokter of ziekenhuis gebracht, waar ze medisch goed verzorgd worden.
Gebarentaalcursus & voorlichtingswerk
Omdat de scholieren veel tijd besteden op de school, en alleen in de vakanties naar
huis gaan, is deze tijd thuis heel erg belangrijk voor de hechting en integratie. Deze
hechting en integratie lukt steeds beter. Ouders en broertjes en zusjes hebben de
basis van gebarentaal geleerd via de school. Daarnaast hebben ze ook veel geleerd
over het thema ‘doof zijn’. De laatste gebarentaal cursus voor familieleden en andere
geïnteresseerden vond plaats tijdens de schoolvakantie in augustus. Meer dan
veertig mensen namen deel aan deze gratis cursus!
Landbouwproject en veehouderij
Ook het landbouwproject werd in 2019 voortgezet. In de veehouderij zijn helaas
weer kippen gestolen dit jaar. De leerlingen hebben daardoor niet zoveel eieren
kunnen eten. Met de geiten is het wel prima gegaan dit jaar en er zijn weer twee
jonge geitjes bijgekomen. De scholieren kregen in hun ontbijt geitenmelk als
toevoeging. De scholieren eten ook meerdere keren per week fruit en groente die
op de markt gekocht worden. Daarnaast ontvangen de twee leerlingen met HIV extra
aandacht. Zij krijgen meerdere avonden per week aangepast eten, zodat ze hun
medicijnen beter verdragen en ze in goede gezondheid blijven.
Vrouwen / crafts project
In 2019 is ook het project gefocust op vrouwen voortgezet. Twee dove vrouwen
maken crafts die samen met de in de vakopleidingen geproduceerde crafts, in
Europa verkocht kunnen worden. Naast de betaling van de vrouwen, waardoor zij
een zelfstandig en onafhankelijk leven kunnen leiden, kunnen van de inkomsten van
de verkoop ook de andere projecten gesteund worden. Eén van de vrouwen werkte
al vanuit huis, de andere werkt sinds eind van het jaar ook vanuit thuis. Op deze
manier kunnen ze bij hun familie zijn. De vrouwen worden voorzien van stoffen en
materiaal, alhoewel dat dit jaar soms wat laat geregeld werd. Meerdere keren per
jaar krijgen zij bezoek van een Oegandese stylist, die helpt nieuwe designs te
ontwikkelen en hun vaardigheden met de naaimachine te verbeteren.
Vaardigheidstrainingen
Tijdens vaardigheidstrainingen leren de jongeren die naar de basisschool of
vakopleiding gaan vaardigheden die hun in het latere leven kunnen helpen. Dit jaar
heeft het vaardigheidsprogramma zich vooral gericht op het maken van kaarsen en
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zeep. De geproduceerde kaarsen en stukken zeep zijn door de scholieren gebruikt
en daarnaast ook in de omgeving van de school verkocht. Door de trainingen leren
de jongeren verschillende manieren om geld te verdienen en hoe ze een bestaan
voor zichzelf op kunnen bouwen.
Ondersteuning Voortgezet Onderwijs
Het meisje dat eind 2017 met goede cijfers afstudeerde van de New Hope School for
the Deaf, wordt verder financieel ondersteund in het middelbaar onderwijs speciaal
voor doven. De kosten voor de student bestaan onder andere uit schoolgeld, de
kosten voor het internaat en levensonderhoud. Ondertussen heeft ze de 2de klas
doorlopen en gaat ze volgend jaar naar de 3de klas.
Staat van de gehuurde schoolgebouwen
De gehuurde gebouwen bestaan uit de slaapzalen en toiletten (latrines). Op
het stuk land dat bij de gehuurde gebouwen hoort, staan ook de klaslokalen, die
door de New Hope School for the Deaf provisorisch met houten planken zijn
gebouwd. De gebouwen zijn echter in slechte staat en er is veel renovatiewerk
nodig. De slaapzalen voldoen niet aan de regelgeving van het ministerie van
onderwijs omtrent scholen, en dat is problematisch. Ook moeten nieuwe latrines
gegraven en gebouwd worden. Dit zijn kosten die de huisbaas niet op zich neemt en
dus zal Talking Hands hier met extra geld moeten inspringen. In het komende jaar
zal hier dus aan gewerkt moeten worden door Talking Hands en de New Hope
School for the Deaf.
Kostenstijging
In het algemeen zijn de kosten van levensonderhoud in Oeganda gestegen. Voedsel
en dus ook de schoolmaaltijden zijn duurder geworden. Dit is niet
seizoensgebonden, want de prijsstijging heeft het hele jaar door effect op de prijzen.
Dit ligt met name aan klimaatverandering, waardoor de oogst kleiner is en minder
geld opbrengt. Maar ook andere producten die de school nodig heeft, zijn vaak
duurder geworden. Daarnaast schommelt de wisselkoers waardoor het omzetten
van euro's in Oegandeze Shillings niet altijd voordelig is. Halverwege het jaar heeft
het bestuur van Talking Hands daarom besloten elk trimester een beetje extra geld
beschikbaar te maken voor de New Hope. Gelukkig heeft Talking Hands een kleine
buffer aan beschikbare fondsen.
Landaankoop en NGO-registratie
Aan het begin van het jaar is bestuurslid Ine naar Oeganda gereisd met als
doel om het proces van landaankoop voor de school te begeleiden. Land kopen is
essentieel om eigen schoolgebouwen neer te kunnen zetten. Allereerst was het
nodig om veel informatie te verzamelen, nieuwe statuten op te zetten, en de New
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Hope for the Deaf te registreren als non-profit ‘company limited without guarantee’,
waarmee de New Hope zich later als NGO kan registreren. Met deze registratie kan
onze Oegandese partnerorganisatie land kopen.
Er zijn veel criteria waaraan een stuk land moet voldoen voordat het geschikt is voor
het bouwen van de school. Na lang zoeken hebben we een prachtig stuk land
gevonden. Helaas bleek dat een familie dit land gemeenschappelijk bezit en zij ruzie
hebben over de erfenis van het land. Hierdoor hebben we het land niet kunnen
kopen. In 2020 is de New Hope for the Deaf van plan verder te zoeken naar geschikt
land.

6. Jaarafrekening en financiële verantwoording
inkomsten 2019
donaties

€ 7.845,00

markten/craftsverkoop

€ 10.239,34

kerstmarkt Singen

€ 4.293,89

totaal inkomen

€ 22.378,23

uitgaven in 2019
projecten totaal

€ 16.000,00

- basisopleiding

€ 8.468,65

- vakopleiding

€ 921,20

- gebarentaalcursus en voorlichtingswerk

€ 344,40

- landbouwproject en veehouderij

€ 92,75

- vrouwen/craftsproject

€ 1.268,20

- vaardigheidstraining

€ 49,65

- ondersteuning voortgezet onderwijs

€ 318,30

- proces landaankoop

€ 565,05

- reservering fondsen a.s. trimester

€ 3.971,80

promotiematerialen

€ 0,00

overhead

€ 341,69

totaal uitgaven

€ 16.341,69

Balans per 31 december 2019
activa
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saldo kas

€ 100,00

saldo rekening

€ 11.796,41

saldo spaarrekening

€ 33.527,07

totaal activa

€ 45.423,48

passiva
Reservering voor basisopleiding New Hope School for
the Deaf

€ 18.000,00

Reservering project vakopleiding

€ 1.000,00

Reservering ondersteuning voortgezet onderwijs

€ 2.000,00

Reservering project crafts

€ 1.500,00

Reservering project bewustwording Oeganda

€ 700,00

Reservering professionalisering Talking Hands

€ 700,00

Reservering Talking Hands (promotie en overhead)

€ 500,00

Reservering Landaankoop & NGO registratie

€ 11.500,00

Reservering Schoolgebouwen

€ 5.500,00

Vermogen

€ 1.500,00

Post onvoorzien

€ 2.523,48

Totaal passiva

€ 45.423,48

De bovenstaande tabel presenteert de balans van Stichting Talking Hands over het
boekjaar 2019. Hieronder worden de posten gespecificeerd.
Donaties
Donaties bestaan uit liquide middelen die digitaal of contant gegeven worden zonder
enige verwachting van tegenprestatie.
Markten / craftsverkoop
De verkoop van in Oeganda vervaardigde crafts, zoals armbanden, tassen en
kettingen, deze inkomsten zijn verkregen door deelname aan verschillende markten
in 2019.
Kerstmarkt Singen
Inkomsten uit de verkoop van crafts, verkregen tijdens deelname aan de Kerstmarkt
in Singen (Duitsland) in de maand december 2019.
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Projecten
Talking Hands ondersteunt via de partnerorganisatie New Hope School for the Deaf
verschillende projecten in Oeganda. Hieronder staan de kosten per project
gespecificeerd.
Basisonderwijs
Deze post omvat de kosten voor het basisonderwijs, d.w.z. de salarissen van leraren
en ondersteunend personeel, leermaterialen, huur en onderhoud aan het
schoolgebouw en internaat, schoolmaaltijden, gezondheids- en sanitaire kosten,
administratie, bestuursvergoedingen, kosten voor de bankrekening, en sport en spel.
Vakopleiding
De kosten voor de twee vakopleidingen (schrijnwerkerij en kledingmakerij) zoals het
salaris van de docenten, de aanschaf van materiaal en gereedschap vallen onder
deze post.
Gebarentaalcursus en voorlichtingswerk
Onder deze post vallen de kosten voor de halfjaarlijkse gebarentaal-cursussen voor
ouders en familie van de leerlingen en andere belangstellenden. Ook het
voorlichtingswerk in de omgeving en huisbezoeken bij (toekomstige) leerlingen
vallen onder deze post.
Vrouwen/crafts project
De kosten voor de ondersteuning van de deelnemende vrouwen aan het crafts
project en het benodigde materiaal zijn gegroepeerd onder deze post.
Vaardigheidsprogramma
De kosten voor de naschoolse cursussen waarbij de leerlingen verschillende
vaardigheden leren vallen onder deze post.
Ondersteuning voortgezet onderwijs
De kosten voor de ondersteuning van één student aan het voortgezet onderwijs valt
onder deze post.
Landbouw en veehouderij
De huur van het land, pootgoed en de kosten voor de geiten en kippen vallen onder
deze post.
Proces landaankoop
In voorbereiding op de aankoop van land heeft de New Hope School for the Deaf
zich moeten laten registreren onder ‘company limited without guarantee’ (non-profit
Jaarverslag 2019

14

organisatie). De kosten voor deze registratie, juridisch advies en de kosten voor het
zoeken van passend land zijn gegroepeerd onder deze post.
Reservering fondsen a.s. trimester
Als voorbereiding op het a.s. trimester zijn fondsen reeds beschikbaar gemaakt aan
de New Hope School for the Deaf.

Promotiemateriaal
Promotiemateriaal bestaat uit druk-en printkosten en andere kosten die
verbonden zijn aan het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Talking
Hands. In 2019 zijn er geen kosten gemaakt.
Overhead
Onder deze post vallen de kosten voor het dagelijks functioneren van Talking Hands,
zoals de kosten voor de zakelijke rekening, verzekeringen, de hosting van de
website en de reiskosten van het bestuur voor vergaderingen.

7. Doelen 2020: een vooruitblik
Een jaarverslag is er niet om alleen om terug te kijken. Terugkijken heeft geen zin als
je er in de toekomst niets mee doet. In dit hoofdstuk werpen we een blik op de
toekomst.
Hoofddoel
Wij willen als stichting garanderen dat de kinderen van New Hope School for the
Deaf zich veilig voelen en op een adequate plek les krijgen. Dove kinderen zijn nog
steeds een kwetsbare groep in Oeganda en verdienen aangepast onderwijs, goede
voorzieningen en een geborgen omgeving. Wij willen garanderen dat ze er mogen
zijn en zich erkend en gezien voelen.
Landaankoop
In 2020 willen we de aankoop van een stuk land voor de New Hope School for the
Deaf steunen en financieren. Ook willen we samen met de directie en werknemers
van de New Hope School for the Deaf een begin maken aan de planning van nieuwe
schoolgebouwen.
Fondsenwerving & acquisitie
De fondsenwerving voor de school in Oeganda willen we als stichting
professionaliseren en op een hoger niveau tillen. Daarvoor zullen we op zoek gaan
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naar nieuwe bestuursleden, die zich specifiek met fondsenwerving en acquisitie
bezig willen houden. Enerzijds hebben we als doel meer vaste donateurs te werven,
het bestuur ontlasten door vaker te werken met vrijwilligers in de fondsenwerving, en
anderzijds willen we meer contacten leggen met andere organisaties,
vermogensfondsen, en soortgelijke instituten om de financiering van de voortzetting
van de projecten en de bouw van schoolgebouwen te garanderen.
Website
We mogen ons als stichting gelukkig prijzen met een mooie website. Deze is echter
hard aan een update toe. In 2020 willen we de website updaten en doorontwikkelen.
Online shop
Naast de verkoop van crafts op markten, willen we in het komende jaar een
webshop opzetten, om meer en regelmatiger inkomen voor de projecten in Oeganda
te kunnen werven. Dit zal ook de naamsbekendheid van Talking Hands vergroten, en
het werk van de dove vrouwen die de crafts maken een groter platform geven.
Communicatie
Door de bestuurswissel is de communicatie via sociale media een beetje
stilgevallen. Het doel is om dit weer op te pakken en om donateurs, vrienden van
Talking Hands en geïnteresseerden up-to-date to houden over de stichting en
projecten in Oeganda. Hetzelfde geldt voor de nieuwsbrieven, die in 2020 weer drie
keer verstuurd zullen worden.
Registratie als NGO in Oeganda
New Hope for the Deaf staat nu geregistreerd als company limited without guarantee
(non-profit). We willen graag de volgende stap zetten naar een registratie als een
NGO. De New Hope for the Deaf heeft aanbevelingen nodig van mensen met
officiële posities binnen het district, en moet een aantal bureaucratische processen
doorlopen. Dit kan weliswaar een lang proces zijn, maar desondanks hopen we dat
de New Hope dit in 2020 zal kunnen afronden.
Lange Termijn
We willen ons als stichting meer gaan bezighouden met het voorkomen van
doofheid. We werken nu veel aan de symptomen, maar niet aan de structurele
oorzaken. Eventueel zouden we hierbij kunnen samenwerken met een andere NGO
die hier meer in thuis is. Voor ons is het nu nog onbekend terrein. Wat is bijvoorbeeld
de samenhang tussen malariamedicijnen en doofheid bij kinderen in Oeganda? Met
deze en andere vragen willen we aan de slag.
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Oftewel, genoeg werk aan de winkel. Wij gaan er weer iets moois van maken.
Bedankt voor het lezen!
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