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Ledelsesberegning 
Formålet for foreningen Børn i Afrika (BIA) er at støtte forældreløse og dårligt stillede børn og 
unge i Afrika med at få en uddannelse og en sund opvækst. 

Årets aktiviteter 
Året 2020 har af gode grunde været præget af covid-19-epidemien – både hjemme og i Uganda. 
Foreningens hovedaktiviteter har primært været direkte økonomisk og materiel støtte til uddannelse 
for sårbare børn i Uganda via de allerede eksisterende aktiviteter og projekter, som omfatter tilsyn 
og tilskud til skolepenge til elever på 29 skoler i Kampala, Lyantonde, Lira, Iganga og Jinja - 
herunder den skole, Bukoto Community Primary School, som foreningen var med til at etablere. 
Udover disse aktiviteter gennemførtes i 2020 følgende aktiviteter: 

• Blyantsprojektet er nu i sit 13. år, hvor vi uddeler skolematerialer (blyanter, kuglepenne, kladdehæfter, 
geometrisæt, skoletasker, uniformer, sportsudstyr) til de fattigste børn på nu i alt 29 skoler, og er dermed i året nået 
ud til ca. 1350 børn, hvortil kommer vejledning til lærere og børn. Vores medarbejder i Uganda nåede ud til alle 
skoler i starten af året – inden nedlukningen pga. covid-19. 

• I alt 172 elever har haft glæde af skole-sponsorater bestående af kontant betaling af skolepenge. Desuden anvender 
vi også skolesponsormidler til vores blyantsprojekt. 

• Husbyggerier: to komplette huse er bygget (med vandtank, køkken, bade- og toiletafdeling). Det ene hus bygget 
med midler doneret af Rotary-klubben på Samsø. 

• Vi har udsendt 2 trykte medlemsblade og 1 som udelukkende mail-udgave. Folkekirkens Nødhjælp betaler os årligt 
10.000 kr. mod et par siders annoncering i hvert blad. Vi sender kun bladet til medlemmer. 

• Fra bestyrelsesarbejdet kan nævnes: nye gebyrer i bank og medlemskab af indsamlingsnævnet, økonomi, 
planlægning af næstformandens tur til Uganda i februar 2020, fondsansøgninger, og selvfølgelig håndtering af 
covid-19-situationen hjemme og ude. 

• Den planlagte studietur blev aflyst grundet covid-19. Der var ca. 14 tilmeldte og vi må vente med planlægning af 
en tur til 2022. 

For Masomo blev 2020 også et meget anderledes år. I stedet for de sædvanlige 8-9 rejser til Uganda blev det 
kun til 2 i begyndelsen af 2020. Heldigvis har vi fået hjælp af samarbejdspartnerne til at fordele penge til de 
nødlidende. Det kan bemærkes at: 

• Skolerne var lukkede, hvorfor der blev udbetalt færre skolepenge. 

• Der blev sendt penge til personlig støtte bl.a. til husleje, mad og medicin, da mange mistede deres job grundet 
covid-19. Masomo støttede via M-lisada børnehjemmet 300 familier i Katwe med mad.  

• Der er givet særlig støtte til Don som brækkede sit ben og skulle igennem mange operationer. 

• Et lyspunkt var, da Masomo fik en donation til at installere en solcelledreven vandpumpe på en skole i Bombo. 

Udviklingen i økonomiske forhold 
Foreningen har i 2020 realiseret et underskud på DKK 70.211 mod et underskud i 2019 på DKK 
154.181 og mod et budgetteret underskud på DKK 17.800 

• Sponsoraterne er faldende, fordi det er svært at tegne nye sponsorater, når gamle falder fra pga. død, økonomi mv.  

• Bestyrelsen vil via en statistik over vores medarbejders arbejdstid i Uganda, fordele nogle af udgifterne i Uganda 
på de forskellige projekter.  
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• Masomo fluktuerer, som det har gjort gennem alle årene. Nogle år er der stort overskud, andre år er der underskud. 
Men kun skolepengene, som er ca. halvdelen af udgifterne, er Masomo i et vist omfang forpligtede til at yde, så 
Masomo kan løbende tilpasse sig sit indtægtsniveau. 

• Administrationen i Danmark er faldet, da udgifter til medlemsblade er faldet grundet nedsættelse fra 3 til 2 
udsendte medlemsblade. Udgifter i Uganda til administration er nogenlunde enslydende.  

 
Vi ser fortsat et familiemedlemskab som 2 personer, hvoraf vi i langt hovedparten af tilfældene har 
cpr.nr på begge parter. Dermed beregnes det samlede antal medlemmer til 474 mod 529 
medlemmer året før.  
 
Kontingenter skal anvendes til generel administration. Den del af foreningens administration, som 
ikke er direkte rettet mod projekter, er udgifter til revision, medlemsblad, mødeudgifter samt div. 
kontorhold mv. Desuden medregner vi ca. 1/3 af transportudgifter og lønninger, idet vi ser det 
resterende som en helt nødvendig del af projekterne. Udover kontingenterne er administrationen 
finansieret ved tilskud fra Tipsmidler (TLAN puljen) efter ansøgning til Kulturministeriet.  
 
Af årets gavegivere har vi til SKAT oplyst, at 244 har betalt mere end DKK 200, hvilket samlet 
beløber sig til DKK 873.174. Udover disse tal har vi i lighed med andre organisationer til SKAT i 
foråret 2020 oplyst de reviderede tal fra 2019 som mål for omsætning, da vores regnskab ikke er 
færdigt på det tidlige tidspunkt, hvor SKAT ønsker rapportering.  
 
Vi har vurderet, at der ikke er økonomi i at søge momsrefusion hos SKAT, idet de administrative 
omkostninger til revisionserklæring mv. overgår den potentielle gevinst i form af momsgodtgørelse.  

Forventninger til fremtiden 
I 2021 vil vi søge at drive Børn I Afrika som et mere normalt år – udover de økonomiske tiltag 
nævnt ovenfor. Foreningen vil drive de allerede fungerende projekter fremad: Masomo, 
blyantsprojektet, husprojektet, støtte via skolesponsorater til skolebørn på bla. Bukoto Community 
School og direkte uddannelseshjælp til en begrænset mængde navngivne børn. Og vi vil fortsat 
intensivere vores bestræbelser på at få fondsstøtte og –gaver til disse aktiviteter samt planlægge en 
eventuel studietur i 2022. 
 
Corona pandemien har påvirket vores arbejde på flg. vis:  

• 20. marts 2020 lukkede Præsident Museveni Uganda, lufthavnen blev lukket, små busser og motorcykler måtte 
ikke længere transportere passagerer, butikker blev lukket, arbejdspladser lukket og folk blev sendt hjem. Eneste 
mulighed for transport har siden da været at gå eller køre på cykel. Næste nedlukning blev kirker og ”vores” skoler 
mm. og hermed fulgte også et udgangsforbud fra kl. 19 til kl. 7. Der blev derfor stor mangel på mad og på 
indtægter.  

• Skolelukningerne medførte arbejdsløshed for lærerne og børn der blev sat til at hjælpe med at skaffe indtægter til 
de hårdt ramte familier. Spørgsmålet er om alle børn kommer i skole igen efter genåbningen (der er i fuld gang). 

• En vis genåbning er kommet i gang. Josephine, som arbejder for Børn i Afrika, har i det meste af 2020 været 
afskåret fra at besøge de skoler vi støtter.  

• Vores studietur til Uganda i 2020 forventes udskudt til 2022. 

Bestyrelsen, Børn i Afrika, Danmark  
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