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VOORWOORD 
 

Het jaar 2021 ligt achter ons. 

Het was een jaar met hoogte- en dieptepunten, voor ons allemaal. COVID-19 had een 

enorme impact op de samenleving, en zou daarmee wellicht ook het starten van een 

stichting moeilijker kunnen maken. Maar er was een verlangen, en dit verlangen zouden 

we hoe dan ook waar maken, in vertrouwen op God. God wijst ons de weg, en Zijn weg 

leidde ons naar Oeganda. Vanuit Jeremia 29 vers 11 gingen we op weg: 

 

“Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, 

niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” 

Vooruit kijken 

In dit jaarverslag is te zien en te lezen wat we allemaal gedaan hebben in 2021. En we 

blikken alvast vooruit op wat komen gaat. Want de start van ons eerste project is heel 

dichtbij. Lees snel verder, en krijg inzicht in hoe het werk van Stichting YOU ervoor staat!  

 

 

 

 

Namens het bestuur, 

 

Jessie Bakaluba -van Mierlo 

Voorzitter Stichting YOU 

 

1         4-6-2022 
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IDENTITEIT STICHTING YOU 
 

Stichting YOU heeft als doel om (kansarme) mensen, met de focus op 

jongeren en gezinnen, te bereiken en te ondersteunen door middel van 

diverse projecten, echter niet beperkt daartoe, dit al les vanuit een christeli jk 

oogpunt om het evangelie van Jezus Christus uit te dragen.   

 

Visie 

Iedere jongere is waardevol in Gods ogen. Hun gaven en talenten doen er toe. Stichting 

YOU wil jongeren in uitzichtloze situaties een veilige, gezonde en liefdevolle leefomgeving 

bieden waarin zij de kans krijgen om zich te ontwikkelen en ontplooien. Door het bieden 

van acute en duurzame hulp in diverse vormen willen wij dat elke jongere van betekenis 

kan zijn in de maatschappij. 

 

Missie 

Wij willen dat elke jongere in Oeganda mag dromen van een mooie toekomst. Samen met 

God willen wij deze toekomstdroom werkelijkheid maken. YOU make a difference. 

 

 

Youth   Jonge mensen in hun kracht zetten; become the best YOU. 

Outreach  Uitreiken naar kwetsbare jongeren en gezinnen; het 

evangelie in woord en daad; we are there for YOU.  

Uganda     Gods koninkrijk bouwen in Oeganda; alles wat we voor God 

doen heeft eeuwigheidswaarde; YOU make a difference. 
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Onze identitei t kenmerkt zich door middel van de volgende waarden.  

 

Geloof 

Stichting YOU werkt met de Bijbel als Grondslag, om het evangelie van Jezus Christus uit 

te dragen. Wij geloven dat de Bijbel het leerboek is voor het hele leven en hoop biedt voor 

een mooie toekomst.  

 

Hoop 

‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer, Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie 

ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ (Jeremiah 29:11) En die hoopvolle 

toekomst is er voor Oeganda, voor Nederland en een ieder van ons. Wees niet bang om te 

doen wat God op je hart legt, Hij is erbij en met jou kan God een verschil maken in deze 

wereld.  

 

Liefde 

We gaan liefdevol met elkaar om en alles wat we communiceren doen we in liefde. Door 

deze atmosfeer geven we elkaar de ruimte om te groeien en te ontwikkelen. Hierdoor zien 

we elkaar groeien in karakter en ontwikkelen we in kennis, vaardigheden en talenten. 

 

Zending 

Zending is het bouwen aan Gods koninkrijk in deze wereld. Zending is het zenden van 

mensen met, en onszelf inzetten voor, een goede boodschap voor de huidige samenleving 

wereldwijd. Een boodschap van vrede en een hoopvolle toekomst, Het Goede Nieuws van 

Jezus. 

We geloven dat we problemen uit ons leven, onze omgeving en onze samenleving in 

gebed een plek mogen geven aan de voeten van Jezus en dat Hij voor elk probleem een 

oplossing heeft. We willen naar God luisteren en samen met Hem beslissingen nemen en 

de goede dingen doen die Hij voor ons heeft voorbereid.  

 

Leiderschap 

Wij geloven dat God jonge mensen roept om hun droom te volgen, hun plek in te nemen, 

om zo van betekenis te kunnen zijn in hun omgeving. Stichting YOU rust jonge mannen en 

vrouwen van God toe om een rol van dienstbaarheid en invloed op elk gebied van de 

samenleving op zich te nemen, zodat Gods koninkrijk in elk deel van de samenleving 

zichtbaar mag worden.  
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Waardering 

We hebben lief, respecteren verschillen in opvattingen en zijn hierin niet veroordelend. We 

spreken waardering uit en hebben persoonlijke aandacht voor elkaar. We communiceren 

open en positief en vragen actief om feedback. 

Ook waarderen we verschillen in cultuur, geloven we in gelijke kansen en rechtvaardigheid 

voor iedereen. Mensen van alle nationaliteiten, leeftijden en functies hebben ieder een 

waardevolle roeping en bijdrage voor de samenleving.  

 

Integriteit 

Voor Stichting YOU is integriteit van groot belang en we streven er in al ons doen en laten 

naar om integer te handelen. Om schendingen te voorkomen, willen we transparant zijn en 

openheid creëren over integriteitskwesties. We willen dat iedereen die betrokken is bij 

Stichting YOU op ons kan vertrouwen. Dat betekend dat we ons steeds als een goed 

vertegenwoordiger gedragen en handelen vanuit de waarden van Stichting YOU.  

 

Rentmeesterschap 

We oefenen verantwoordelijkheid uit over de middelen, gaven en talenten die ons zijn 

toevertrouwd. ‘Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het klein, zal ik je over veel meer 

aanstellen.’ (Matt. 25:21) We streven naar uitmuntendheid in alles wat we doen door 

gebruik te maken van de middelen, talenten en vaardigheden die God ons heeft gegeven.  

 

Samenwerking 

“With YOU, we make a difference” is niet voor niks de slogan van Stichting 

YOU.  

We geloven dat we samen sterker zijn en een groter verschil kunnen maken. Het 

verbinden van gaven, talenten, roepingen, bedieningen en generaties, zorgt voor een 

grote impact in de samenleving. Daarom nodigen we iedereen uit om ons bij te staan op 

de weg naar een hoopvolle toekomst. En partner te worden om het doel van YOU te 

bereiken.  
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HET TEAM 
 

Bestuur 

Sinds 20 mei 2021 bestaat het bestuur van Stichting YOU in Nederland uit drie personen: 

• Jessie Bakaluba - van Mierlo, voorzitter, fieldworker vanuit Oeganda 

• Melanie Hazenberg, secretaris 

• Kristi Camphuysen, penningmeester 

 

Thuisfrontcommissie 

Het bestuur wordt ondersteund door een thuisfrontcommissie die meedenkt en Stichting 

YOU promoot in Nederland. Op dit moment bestaat de Thuisfrontcommissie uit 8 

personen.  

 

Gebed 

Stichting YOU wordt daarnaast ondersteund door een gebedsteam die wekelijks bij elkaar 

komen om de werkzaamheden van Stichting YOU mee te nemen in gebed. 

Vrijwilligers 

Daarnaast zijn er veel mensen die Stichting YOU op vrijwillige basis ondersteunen met 

diverse taken. Stichting YOU is een non-profit organisatie en doet haar werk op basis van 

vrijwillige bijdragen. Dit kunnen financiële, maar ook zeker praktische bijdragen zijn!  

 

Elke vrijwilliger is waardevol, of ze nou een eenmalige of langdurige, structurele of 

incidentele bijdrage leveren. Vrijwilligers dragen namelijk in belangrijke mate bij aan de 

doelstellingen van Stichting YOU. Ook nemen zij hun (ervarings-) deskundigheid mee, wat 

essentieel is voor de kwaliteit van het werk van Stichting YOU. 
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HET JAAR 2021 
 

 

In mei 2021 zi jn we van start gegaan met Stichting YOU. Dit betekende dat 

er in het begin veel administrat ieve dingen te regelen waren, zodat we van 

start konden gaan. Daarnaast was het belangrijk om een website, e -

mailadressen, social media en ander promotiemateriaal beschikbaar te 

hebben zodat Stichting YOU zichtbaar zou worden. Hier hebben we een 

mooie start mee kunnen maken. Daarnaast hebben we al heel wat stappen 

gezet om onze missie in Oeganda werkeli jk te kunnen maken!  
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Een goede start 

• Op 20 mei 2021 is Stichting Youth Outreach Uganda (YOU) officieel opgericht in 

Nederland.  

• Op 26 mei 2021 kreeg Stichting YOU een ANBI status. Dit betekent dat giften 

aftrekbaar zijn bij de inkomstenbelastingaangifte. We zijn erg blij met deze 

erkenning. 

• Op 27 augustus 2021 vertrokken onze fieldworkers, Jessie en Isaac, naar 

Oeganda.  

• Op 15 oktober 2021 hebben Isaac en Jessie een huis gekocht in Wakiso, een half 

uur boven Kampala. 

• Op 1 december 2021 kwam Isabirye bij Isaac en Jessie wonen. Dit is de eerste 

jongere die we door middel van sponsoring willen helpen om naar school te 

kunnen. Vanwege coronamaatregelen zijn de scholen in Oeganda al twee jaar 

dicht. Isabirye is daarom begonnen met werken. Nu de scholen weer open gaan, 

wilt zijn vader echter niet meer helpen met zijn schoolgeld. Jessie en Isaac willen 

hem helpen om terug naar school te gaan, zich te focussen op zijn studie en om 

goede keuzes te maken. Het blijft daarnaast niet alleen bij Isabirye zelf. Stichting 

YOU wil aan het eind van 2022 vanuit het familieondersteuningsprogramma met 

een kindsponsoringprogramma meer kinderen en tieners zoals Isabirye helpen om 

terug naar school te gaan.  

• Op 30 december 2021 organiseerde we een kerstfeest voor de kinderen in Wakiso. 

Er kwamen maar liefst 100 kinderen op af.  
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Communicatie  

In een bewogen en bevlogen jaar is het een uitdaging om de harten van mensen in 

Nederland warm te maken voor het werk van Stichting YOU in Oeganda. 

Om dit te doen hebben we veel aan communicatie en promotie gedaan om Stichting YOU 

zichtbaar te maken in Nederland. Door COVID-19 moest dit op een andere manier dan de 

kanalen die we misschien in eerste instantie hadden gedacht. We nemen u graag mee 

naar de communicatie, fondsenwerving en promotie van het afgelopen jaar. 

 

Website  

 In 2021 is er een website gemaakt: www.you-

uganda.com. We hebben hard gewerkt aan de 

gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid 

van de website. In de laatste maanden is het 

makkelijker geworden om online te doneren 

door middel van het gebruik van DigiWallet. 

Daarnaast hebben we in december een 

incasso contract getekend bij de bank. Dit 

maakt het nóg makkelijk om vaste donateur te 

worden en online te doneren voor Stichting 

YOU. 

Presentaties 

In 2021 is er drie keer een presentatie 

gehouden in de Bazuin, de thuisgemeente van 

Isaac en Jessie. De Bazuin ondersteunt Isaac 

en Jessie financieel en vanuit deze gemeente 

zitten ook mensen in het thuisfrontteam en/of 

gebedsteam. We hebben inmiddels een 

standaard presentatie die gebruikt kan 

worden. 

 

Posters & Flyers 

Stichting YOU heeft een poster waarop staat 

‘Do YOU make a difference’. Daarop staat een 

QR code naar de doneerpagina op de 

website. We hebben een tweetal flyers. Op de 

eerste flyer staat uitleg over het bestuur, over 

het doel, de missie en de visie van Stichting 

YOU. Op de tweede flyer staat op de voorkant 

een kleurplaat en op de achterkant uitleg over 

de Stichting.  

Incasso machtigingskaart  

Sinds december is er een incasso 

machtigingskaart. Deze kaart ligt bij de 

Bazuin, kan opgevraagd worden en ook 

gedownload worden via de website. Op deze 

manier maken we het makkelijk om 

maandelijks een vast bedrag te doneren. 

Social media 

Stichting YOU is te vinden op Facebook, 

Instagram en LinkedIn. 

“Stichting YOU wil mensen in 
Nederland informeren, maar ook 
inspireren en uitdagen om 
onderdeel te zijn van het werk in 
Oeganda, vandaar de pay-off: 
With YOU, we make a difference.” 
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SAMENWERKINGSVERBANDEN 
 

In 2021 is Stichting YOU van start gegaan me t samenwerkingen. 

 

Partner 

Stichting YOU heeft zich sinds januari 2022 ook officieel gevestigd in Oeganda onder de 

naam Yehowa Outreach Uganda (YOU). Deze lokale Oegandese partner maakt de 

uitvoering van het werk op Oegandese grond mogelijk. Deze uitvoerende partner geeft 

richting aan de dagelijkse gang van zaken in Oeganda. Ze ontwikkelt beleid en richtlijnen 

voor het dagelijkse werk met kwetsbare jongeren en gezinnen, gebaseerd op de 

Oegandese wetgeving. Ook wijst ze een projectleider aan die de programmaleiders zal 

aansturen in hun werk. Stichting YOU wilde een lokale Oegandese partner om relevant te 

zijn in de Oegandese cultuur, om samen te werken met lokale professionals en om 

Oegandezen te stimuleren en bekrachtigen een duurzaam verschil te maken in hun eigen 

omgeving. 

 

Kerken en organisaties 

Vanuit Nederland wordt Stichting YOU op dit moment ondersteund door familiekerk De 

Bazuin. In de Bazuin zijn presentaties gehouden, de nieuwsbrief van Stichting YOU word 

maandelijks met de nieuwsbrief van de Bazuin meegestuurd en er komt een poster in de 

kerk te hangen.  

 

In 2022 hopen we dit uit te breiden en hopen we dat meerdere kerken en organisaties 

betrokken zullen worden bij het werk van Stichting YOU. Door als kerk of organisatie 

betrokken te zijn bij het werk van Stichting YOU, kan je vanuit Nederland echt een verschil 

maken in de levens van kansarme jongeren en gezinnen in  Oeganda! 
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PROJECT BUURTHUIS YOUNITY 
 

In 2021 is Stichting YOU bezig geweest om de juiste plek te kiezen voor ons 

eerste project: een pand wat gebruikt gaat worden als buurthuis voor 

kwetsbare jongeren en gezinnen in Oeganda . 

 

“We zijn in de omgeving gaan kijken naar een geschikte plek om een 

buurthuis te starten. Het moet een centrale plek zi jn voor kwetsbare 

jongeren en gezinnen uit de omgeving. We hebben verschil lende stukken 

land bezocht en uiteindeli jke de keuze gemaakt voor een dorp in Nakaseke.”  

 

Buurthuis 

Stichting YOU bereidt zich voor om in 2022 een fysieke plek te creëren in Oeganda van 

waaruit we kansarme jongeren en gezinnen kunnen bereiken en ondersteunen. We willen 

gezinnen in nood uit de omgeving identificeren en bijstaan op alle mogelijke manieren en 

de liefde van Jezus uitdragen. Dit willen we doen door de bouw van een buurthuis, die 

een centrale plek zal gaan vormen om kinderen, jongeren en gezinnen te ontvangen en 

verschillende programma’s en activiteiten te ontwikkelen ter verbetering van hun leven en 

toekomst. 

 

 

Doelgroep 

De doelgroep zijn kwetsbare jongeren en gezinnen uit de omgeving van het buurthuis. Het 

buurthuis is er voor het eerste jaar op ingesteld om 100 kwetsbare kinderen en jongeren 

te ontvangen. In de toekomst kan dit aantal uitgebreid worden. In Oeganda leeft op dit 

moment 37,7% van de bevolking onder de armoedegrens. Een groot deel van dit 
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percentage zijn jongeren onder de 18 jaar. Er is een grote nood aan jongerenwerkers, 

terwijl de Oegandese bevolking uit veel jonge mensen bestaat. De gemiddelde leeftijd is 

de jongste ter wereld, 77% van de bevolking is jonger dan 29 jaar (Kokole, 2021). * Kokole, 

O. H. (2021, 18 juni). Uganda. Britannica. Geraadpleegd op 29 januari 2022, van 

https://www.britannica.com/place/Uganda 

 

Familieondersteuning 

Een buurthuis draagt bij aan een samenleving waarin iedereen kan participeren, ook de 

meest kansarme jongeren en gezinnen. Het zorgt voor sociale netwerken voor de 

buurtbewoners en een plek voor bewonersinitiatieven. Zodra het buurthuis af is zullen we 

ons familieondersteuningprogramma starten. Vanuit de familieondersteuning zullen we 

dan ook ons kind-sponsoring programma uitbreiden. Ook willen we samen met gezinnen 

mogelijkheden bespreken en in gesprek te gaan over maatschappelijke, financiële en 

sociale kwesties. 

 

Waterput 

Er zal ook een waterput bij het buurthuis gebouwd worden. Dit is een manier om de buurt 

te voorzien van schoon water en tegelijkertijd kunnen we in het buurthuis zelf hier ook 

gebruik van maken, want in deze omgeving is er helemaal geen stromend water 

beschikbaar. 

 

 

Dorpje in Nakaseke 

Het buurthuis zal gebouwd worden in een dorpje in het Nakaseke district. Het dorp ligt 

ruim een uur boven Kampala en heeft zo’n 8000 inwoners. Op dit moment zijn we bezig 

met de bouwplannen en de fondswerving en binnenkort zullen we beginnen met bouwen. 

Hou onze website en social media in de gaten voor updates! 

 

 

 

https://www.britannica.com/place/Uganda
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MEERJARENDOELEN 
 

We hebben doelen opgesteld voor het jaar 2022. We leggen hier uit wat de 

status van deze doelen op dit moment is en hoe we dit jaar verwachten deze 

doelen te kunnen behalen.  

 

Kernwaarde: Het redden van de dromen en de toekomst van gezinnen en jongeren; 

Q1 (jan - maart 2022). In maart is 

Stichting YOU Ministries ingeschreven 

als Stichting in Oeganda 

In proces. De YOU Foundation is 

inmiddels in Oeganda geregistreerd als 

lokale partner van Stichting YOU. 

Q1 (augustus - december 2021): Het 

kopen van land en bouwen van een 

pand wat gebruikt gaat worden als 

buurthuis en opvanghuis voor 

kwetsbare jongeren en gezinnen in 

Oeganda 

In proces. Op dit moment zijn we bezig 

met de bouwplannen en de 

fondswerving voor het buurthuis. 

Q3 (september 2022 - december 2022) 

staat er een volledig, ingericht 

buurthuis 

In proces 

Q2 (januari - juli. 2022) 

Het schoolgeld voor Isabirye is betaald 

aan het einde van het jaar door 

eenmalige of maandelijkse donaties (€ 

500,-).    

In proces. We hebben een start 

gemaakt met de campagne voor het 

sponsoren van Isabirye op onze 

kanalen. Er zijn nog geen sponsors 

specifiek voor Isabirye. 

Q3 en Q4 (juli 2022 - dec 2022): Het 

schoolgeld voor 5 kinderen is betaald 

aan het einde van het jaar door 

eenmalige of maandelijkse donaties (€ 

2000). 

In proces. Zodra het buurthuis af is en 

de maandelijkse donaties voldoende 

zijn, zullen we ons 

kindsponsoringsprograma uit gaan 

breiden. 

Q3 en Q4 (jan 2021 - dec 2022). Aan 

het einde van het jaar is er impact 

In proces 
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gegenereerd in de levens van 

gezinnen die ondersteund worden met 

schoolgeld. Door duurzaam contact te 

onderhouden. 

  

Kernwaarde: Goede voorlichting over voeding, medische zorg, beroepsmogelijkheden en 

lezen en schrijven 

Q1 (augustus - december 2021): Het 

samenstellen van een team in 

Oeganda met een diëtist, medisch 

professional, psycholoog, geestelijk 

verzorger, specialist op het gebied van 

lezen en schrijven en nog anderen die 

de missie en visie van Stichting YOU 

ondersteunen waardoor er een 

voorlichtingsprogramma ontwikkeld 

kan worden. 

In proces. Er zijn een aantal mensen 

benaderd. Op dit moment zijn er een 

psycholoog en een 

voedingsdeskundige die benaderd 

kunnen worden. Dit zijn mensen uit 

Nederland. In de komende periode 

gaan we aan de slag met het bij elkaar 

krijgen van een team in Oeganda. 

Q4 (januari 2021 - december 2022): 

Aan het einde van het jaar is er een 

team van professionals wat Stichting 

YOU kan ondersteunen bij het 

opzetten en uitvoeren van de 

werkzaamheden. Dit moeten mensen 

zijn die in Oeganda wonen. (pastors, 

artsen, psychologen, maatschappelijk 

werkers) 

Op dit moment werken we veel samen 

met James, die sportcoach is. Hij gaat 

regelmatig mee naar het dorp en helpt 

mee met de sportactiviteiten en het 

jeugdwerk in de kerk. 

Q2 (januari - juni 2022): Het toerusten 

en trainen van het team in Oeganda 

door middel van trainingen, cursussen; 

 

 

Kernwaarde: Geestelijke ondersteuning door middel van een kerk, discipelschap, een 

alpha cursus en outreach programma’s;  
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Q1 (augustus - december 2021): Op 

zoek gaan naar een netwerk van 

minimaal 5 kerken, stichtingen en 

organisaties die kunnen helpen bij 

het realiseren van de visie en missie 

van Stichting YOU 

Behaald. In het afgelopen jaar heeft 

Stichting YOU kennis gemaakt en 

gekeken bij projecten van de volgende 

stichtingen, kerken en organisaties: 

• YoChild Africa 

• Mercy kerk, Medisch centrum, 

School en Kindercentrum 

• Agapé/ AIA 

• Pastor Charles (Butambala) 

• Pastor Charles (Gayaaza) 

Q4 (december 2022): Aan het eind 

van Q4 willen we een langdurige 

samenwerking zijn aangegaan met 2 

organisaties die de visie en missie 

van Stichting YOU ondersteunen. 

In proces. Op dit moment werken we veel 

samen met onze lokale kerk in Oeganda 

Soul Anchor Church. Ook hebben we 

contact gelegd met de lokale kerk en 

basisschool in Nakaseke. 

 

 Samenvatting doelen 2022 

• Het land voor een buurthuis hebben gekocht in Wakiso e.o. (Q1) 

• Samenstellen van een team van professionals (Q1 - Q4) 

• Het buurthuis hebben ingericht, opgetuigd en voorzien van de benodigde 

materialen (Q4) 

• Er zijn sponsors voor 5 kinderen van het kindsponsoringsprogramma van YOU (Q4) 

• Een langdurige samenwerking met 2 organisaties in Oeganda die de missie en 

visie van Stichting YOU ondersteunen (Q4) 
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FINANCIEEL VERSLAG 2021 
 

Inkomsten  

• De inkomsten van Stichting YOU in 2021 bestond volledig uit eenmalige en 

maandelijkse donaties. 

 

Kosten 

• De kosten van Stichting YOU in 2021 bestond uit bankkosten, verzekering, 

websitekosten, promotiemateriaal en de startende uitvoering van het beleid in 

Oeganda. 

 

Saldo 

• Het beginsaldo van 2021 was 0 Euro 

• Het eindsaldo van 2021 was 5298,10 Euro 

 

Begroting 2022 

• In 2022 willen we de maandelijkse donaties verhogen van 750 naar 2000, hierdoor 

kunnen we de uitvoering van het beleid in Oeganda op de lange termijn blijven 

financieren en hebben we meer zekerheid dat we voldoende schoolgeld zullen hebben 

voor het kindsponsoringsprogramma. 

• Daarnaast is de begroting voor het buurthuis 70.000 aan eenmalige projectkosten. 
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DANKWOORD 
 

Het is voor ons een eer om een verschil te mogen maken in de levens van 

gezinnen in Oeganda. We zi jn dankbaar voor iedereen die onze visie deelt, 

achter ons staat en met ons mee denkt. We hebben jouw hulp ook nodig, 

want we kunnen dit niet al leen!  

Een mooie start 

Het afgelopen jaar hebben we een mooie start kunnen maken met Stichting YOU en de 
eerste stappen kunnen zetten om ons doel te bereiken in Oeganda. Voor nu wil ik 
iedereen heel erg bedanken voor de steun. Door jullie hebben we een goede start kunnen 
maken, de inwoners van Wakiso en Nakaseke ontmoet en de nood van deze omgeving in 
kaart gebracht. Het komende jaar zien we ernaar naar uit het buurthuis op te zetten en 
vanuit ons familieondersteuningsprogramma een kindsponsoringsprogramma te starten.  
 

Bedankt 
 
We zijn enorm dankbaar voor ons team, voor vrijwilligers die zich het afgelopen jaar 
hebben ingezet en voor alle gulle gevers. Om de grootste plannen van Stichting YOU 
mogelijk te maken zijn we afhankelijk van hen en van u en jou. Bedankt!  
 

Avontuur samen met God 

 
We zijn erg benieuwd wat het komende jaar ons gaat brengen en kunnen niet wachten om 
dit avontuur samen met God en met jullie aan te gaan. 
 
Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je 
helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand, Jesaja 41:10 
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CONTACT 
 

Als u meer infomatie wilt, een vraag heeft, of wi lt bijdragen aan het werk 

van Stichting YOU, neemt u dan gerust contact met ons op.  Het is ook 

mogeli jk om Stichting YOU uit te nodigen voor een presentatie, zie hiervoor 

onze contactgegevens.  

Get in touch 

U kunt direct contact met Stichting YOU opnemen, via telefoon, mail of postadres. Je kunt 

je via de website voor de maandelijkse nieuwsbrief inschrijven, om op de hoogte te blijven 

van alle nieuwtje en hoe je betrokken kunt zijn.  

 

W: you-uganda.com 

E: info@you-uganda.com  

T: +31 629350701  

 

Bremstraat 5 

3551 TA Utrecht 

KvK: 82856583 

 

Rekeningnummer: NL16TRIO0320256405 

t.n.v. Stichting Youth Outreach Uganda.  

BIC: TRIONL2U 

Stichting Youth Outreach Uganda is per 26 mei 2021 door de belastingdienst aangemerkt 

als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

Volg ons op social media 

@stichtingyou 

Youth Outreach Uganda 

 

 


