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Ledelsesberetning 

 
Formålet for foreningen Børn i Afrika (BiA) er at støtte arbejde for de værst stillede børn i Afrika, i 

samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp eller som selvstændig virksomhed i forbindelse med særlige 

projekter. 

Årets aktiviteter 

Foreningens hovedaktiviteter har i 2015 primært været direkte økonomisk og materiel støtte til 

skolegang for forældreløse og fattige børn i Uganda via de allerede eksisterende aktiviteter og 

projekter,  som omfatter tilsyn og tilskud til skolepenge til elever på en række 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 2015 følgende aktiviteter: 

 
 Vi havde søgt CISU om penge til udgivelse af et særnummer af vores blad, og i november fik vi tilsagn om støtte til 

dette. Særnummeret er senere distribueret til internt i foreningen og til en række skoler. Fra kyndige folk i CISU, der 

havde bevilget pengene, fik vi efterfølgende en flot slutevaluering. De opfordrede os til at fortsætte det gode arbejde 

og ville se frem til nye ansøgninger! 

 I januar afholdtes en succesrig lejr i Kampala for vores korbørn fra The Pearls. 

 I februar søgte vi puljen til almennyttige og humanitære organisationer (tipsmidler) om penge til vores 

blyantsprojekt, til trykning af medlemsblade og til nyt it-udstyr til vores projektmedarbejder Josephine i Kampala – i 

alt DKK 187.000 vel vidende at dette beløb ville vi næppe få. Vi fik DKK17.000. De anvendes i 2016. 

 I marts blev der afholdt 4 én-dags workshops i Rakai/Lyantonde, med finansiering fra Sterregaards fond. Det nye 

var, at workshops blev afholdt decentralt ude i felten på 4 forskellige små skoler. Dette minimerer udgiften til 

transport og overnatning, måltider mm. Evalueringen viste at dette var en god måde at gøre det på – vi kan nå flere 

børn / familier med færre midler. Kidz’n’Need vil gerne sponsere workshops i 2016. Vi kan således fortsætte med at 

afholde disse en-dages arrangementer – evt. på andre små skoler denne gang. 

 I marts fik vi den gode nyhed, at Kidz’n’Need desuden har bevilliget penge til to husbyggerier i Uganda – i alt DKK 

45.000.  

 I august sendte vi den årlige ansøgning til Sterregaards fond – denne gang om DKK 50.000 til pilotprojekt om at 

sætte 50 familier i gang med små indtægtsgivende virksomheder. Men vi fik desværre kun DKK 10.000, så kun 10 

familier kan få glæde af dette. 

 Endelig fik vi i august også vores årlige (almindelige) tildeling fra tipsmidlerne til administration (ca. DKK 66.000). 

 Tidligere hjalp vi Watotoforeningen med at distribuere skolepenge på skoler i Wakiso. Desværre har denne forening 

mistet deres hovedsponsor og størstedelen af foreningens støtte er standset. Børn I Afrika har i en kortere periode 

lovet at støtte de hårdest ramte børn fra dette projekt som en del af vores generelle støtte til skolebørn. 

Masomo projektet har desuden gennemført en række aktiviteter i 2015: 

 På øen Kalangala har HIV blandt de voksne medført stor fattigdom og manglende ressourcer til at betale skolepenge 

og mad til børnene. I 2015 besluttede vi at betale for 100 navngivne børn. På kommuneskolen Kipanga på Kalangala 

har der været solcellestrøm tidligere, men batterierne og ledningerne var ødelagte. Via en donation kunne Masomo 

etablere solcellestrøm på sovesale for 124 piger og drenge. De har nu fået mulighed for at læse lektier om aftenen. På 

skolen Bridges of Hope var 2 sæt toiletter faldet sammen. Heldigvis fik Masomo en bevilling fra Lions Club i 

Malling til nye toiletter. 

 På Kalangala findes ingen børnehjem eller steder, hvor de forældreløse børn kan henvende sig. I januar 2015 købte 

Masomo et hus, og Rotary Langelinje står for renoveringen og tilbygning af 2 værelser. I marts 2016 forventes huset 

at blive indviet som børnehjem, sundhedsklinik samt undervisningslokaler, så enlige mødre kan få undervisning om 

aftenen.  

 I 2015 uddelte Masomo 60 madrasser og tæpper til fattige familier på Kalangala. Masomo har desuden uddelt 14 

cykler. 

 Den amerikanske ambassade i Uganda har støttet 17 forældreløse drenge og piger på Kalangala, så de kunne få en 

håndværksuddannelse. Ambassaden betalte ikke for mad og uniform til de unge. Masomo besluttede derfor at købe 

uniformer samt betale for ét måltid hver dag.  
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 Børnehjemmet M-Lisada er åbent og rummeligt, og mange børn fra området kommer dagligt på besøg. Masomo 

betaler til de børn, som bor på hjemmet, og som ikke har en sponsor i forvejen. Der er ansat 2 sygeplejersker, som 

sørger for, at fx malaria behandles i tide. Masomo betaler indkøb af medicin samt betaling af regninger ved 

indlæggelser. Masomo fik en donation til at sætte nyt og større solcelleanlæg op, og sammen med det tidligere 

anlæg, er der nu gratis strøm hele døgnet. Desuden er anlagt en vaskeplads med et stort cementeret afløb. 

 Derudover har Masomo givet en lang række mindre støttebeløb. 

Udviklingen i økonomiske forhold 

Foreningen har i 2015 realiseret et overskud på DKK 36.887 mod et overskud i 2015 på DKK 

150.890 og mod et budgetteret overskud på DKK 2.250. 

 

Forklaringen på forskellen ifht. budgettet er først og fremmest, at vi har fået flere støtte- og 

gavebeløb end forventet. 

 

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 575 mod 576 medlemmer 

året før.  

 

Kontingenter skal anvendes til generel administration. Dén del af foreningens administration, som 

ikke er direkte rettet mod projekter, er udgifter til revision, nyhedsbrev, mødeudgifter samt div. 

kontorhold mv. Desuden medregner vi fra 2015 halvdelen af transportudgifter og lønninger samt 

rejser. Udover kontingenterne er administrationen finansieret ved tilskud fra Tipsmidler efter 

ansøgning til Kulturministeriet. Der vil igen i 2016 blive søgt om Tipsmidler.  

 

Der er modtaget i alt gaver af 335 gavegivere i 2015 mod 333 gavegivere i 2014. Det samlede 

gavebeløb i 2015 er på DKK 1.008.451mod DKK 971.772 året før. Af årets 335 gavegivere har de 

285 betalt mere end DKK 200. 

 

Det kan fortsat konstateres, at procedurerne for projektregnskaberne og det generelle ”Børn I Afrika” 

regnskab i Uganda fungerer.  

 

Vi havde tidligere overført et mindre beløb til dækning af potentielle gebyrer på vores Paypal konto. 

Imidlertid har vi valgt ikke længere at tilbyde Paypal betaling, da dette både var gebyrbelagt og 

administrativt tungt, hvorfor vi har reguleret det hensatte gebyrbeløb. Og endelig oplever vi, at 

MobilePay sammen med almindelig kontooverførsel er den absolut foretrukne betalingsform. 

 

Vi har vurderet, at der ikke er økonomi i at søge momsrefusion hos SKAT, idet de administrative 

omkostninger bla. til revisionserklæring stort set er lig den potentielle gevinst i form af 

momsgodtgørelse af vores ganske få danske omkostninger. 

 

Vores projekter skal principielt hvile i sig selv. Dvs de øremærkede bidrag skal dække 

omkostningerne. Bestyrelsen eller generalforsamlingen kan dog udtrykke ønske om, at vi bør 

anvende flere penge end de øremærkede bidrag godtgør på udvalgte projekter. Det har således i 2015 

været tilfældet for både husprojektet og for penalhusprojektet. 

Forventninger til fremtiden 

Også 2016 vil være et normalt år for Børn I Afrika. Foreningen vil drive de allerede fungerende 

projekter fremad: Masomo, Racobao workshops, 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. 
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Desuden afholdes en studietur i efteråret 2016, som erfaringsmæssigt har god værdi både for 

foreningen og for de nuværende og potentielle sponsorer, som deltager på turen. Vi har efter 

rådgivning fra en advokat været meget grundige med at formulere ansvarsbestemmelserne for turen 

på en sådan måde, at Børn I Afrika’s regnskab ikke belastes i tilfælde af uforudsete hændelser. 

 

Denne kommende studietur er bla. årsagen til, at vi i 2015 regnskabet synliggør en mellemregning på 

DKK 271 med studietursprojektet, idet de ansvarlige opbevarer og afregner disse midler ifbm. 

studieturen i 2016. 

 

Bestyrelsen, Børn I Afrika, Danmark 
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BØRN I AFRIKA

Regnskab pr. 20151231
29-05-2016

RESULTATOPGØRELSE FOR BØRN I AFRIKA 1.1.2015 - 31.12.2015 BALANCE FOR BØRN I AFRIKA PR. 31.12.2015

Note Budget 2014 Note Aktiver

Udgifter Driftstilskud Bukoto School 26.549 -28.200 -27.335 Beholdning DK Masomo konti 286.967

Pearl Choir Children support 61.400 -57.700 -62.485 Øvrige konti i DK 402.579 689.546

Blyantsprojekt 53.216 -53.300 -36.876

Other educational support 116.989 258.154 -99.000 -119.416 Beholdning UG BiA bankkonto UG 1.148

Indtægter Skolesponsorater mv. 220.478 225.000 221.750 Masomo Bankkonto UG 16.361

Blyantproj., øremrk.indt. 16.425 236.903 -21.251 5.000 15.790 BiA kassebeholdning UG 44 17.553 707.099

Debitorer Tilbageført gebyr 200

1 Udgifter Jfr. note 549.902 -500.000 -442.095

Indtægter Øremrk. gaver 549.110 -792 500.000 571.403 Mellemregning Studietur, Karsten Dam 271

AKTIVER I ALT 707.569

Udgifter Camp 25.431 0 0

Indtægter Øremrk. tilskud 26.160 729 0 0

Passiver

CISU oplysningspuljekampagne Egenkapital EK primo 646.110

Udgifter Infofolder til folkeskolen 21.117 0 0 5 Årets resultat 36.887 682.997

Adm.omkostninger 1.061 22.178 0 0

Indtægter Øremrk. tilskud 21.330 -848 0 0 Kreditorer Revision, anslået 7.500

Forudbetaling af støtte mv 17.072 24.572

Husbygningsprojekt

Udgifter Bygningsudgifter 90.819 -45.600 -70.132 PASSIVER I ALT 707.569

Indtægter Tilskud Kidz'n'need 45.000

Øremrk. indt. 29.250 74.250 -16.569 45.600 69.250

Racobao workshop

Udgifter Workshops 22.124 -30.900 -20.588

Indtægter Tilskud Sterregaards Fond 25.000 2.876 0 0

Andre aktiviteter

2 Udgifter Projektgenerelle omk. 24.790 -55.400 -57.413

Indtægter Gaver & gavebreve 85.868 35.000 85.905

Fondsstøtte i øvrigt 0 30.000 0

Kollekt, foredrag mv. 11.160 97.028 72.238 25.000 7.674

DÆKNINGSBIDRAG - RESULTAT VED AKTIVITETER 36.383 -4.500 135.432

Administration

3 Udgifter Adm. Danmark & Uganda 86.784 -86.500 -76.872

Differencer (Valuta og afrund) 2.342 89.126 0 -1.579

4 Indtægter Kontingenter 23.800 18.750 23.675

Tipstilskud 65.780 70.000 67.675

Watoto adm. bidrag (afviklet) 0 4.500 2.465

Renter 50 89.630 504 0 94

INDTJENINGSBIDRAG - RESULTAT EFTER ØVRIGE OMKOSTNINGER 36.887 2.250 150.890

Skoleprojekter

Masomo Project

Pearls choir reunion camp
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Regnskab pr. 20151231
29-05-2016

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN NOTER TIL BALANCEN

Note 1 Masomo Project Note 5 Egenkapitalen primo er øremærket således

Udgifter School fees 210.896 -175.103 Husprojekt 0

Other education 21.772 0 Penalhusprojekt 0

School uniforms 22.788 -21.363 Racobao 0

School accessories 41.676 -18.302 Masomo 305.123 305.123

Other support 32.078 500.000 -3.884

House rent 18.502 -19.899 Ikke øremærket, primo 340.987 646.110

Food 1.778 -42.867

Medicine etc. 18.792 -5.117 Egenkapitalen ultimo er øremærket således

Equipment 38.382 -4.551 Husprojekt 0

Gifts 341 -45.501 Penalhusprojekt 0

Building, infrastructure 26.498 0 Studietur 271

Maintenance 11.788 -27.900 Racobao 2.876

Hardware,fittings,etc. 0 -2.290 Masomo 303.328 306.475

Furniture 341 0

Procurement 94.343 -17.943 Ikke øremærket, ultimo 376.522 682.997

Transport 0 -503

Watertech (brønde) 0 -56.249

IKEA 0 -1.711

Indkøb i Danmark 3.844 0

Øvrige aktiviteter 6.083 0

Gebyrer mv 0 -695

Regulering (valuta mv) 0 549.902 1.783

Note 2 Projektgenerelle omkostninger

Tilsynsrejser incl. ophold 0 -12.200 -8.856

Staff - Salaries etc., UG 38.153 -33.900 -34.674

Transport, Car etc., UG 11.427 -9.300 -13.884

½ bogføres på adm. -24.790 24.790

Note 3 Administration

Auditor, UG 3.263 -3.300 -3.360

Admin, UG 28.178 -19.500 -25.922

Office rent, UG 5.841 -11.200 -10.251

Revision, DK 7.313 -7.500 -7.625

Div. administration, DK 7.273 -10.000 -7.687

Bank-gebyrer mv. 1.425 -1.000 -1.448

Medlemsblad, DK 8.497 -33.000 -19.032

Repræsentation, DK 205 -1.000 -1.548

2 ½ projektgenerelle omkostn. 24.790 86.784

Note 4 Kontingenter

Singlekontingent, 173 stk 8.650 166 stk Opgørelsesmæssigt er der i 2015 = 173 + 201*2 = 575 medlemmer

Familiekontingent, 201 stk 15.150 23.800 205 stk Tilsvarende var der i 2014 = 166 + 205*2 = 576 medlemmer
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