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Stichting Oeganda Tegen Mensenhandel (OTM) is een stichting die de werkzaamheden van 

familie Kipterit in Oeganda ondersteunt. 

OTM is een stichting die zich richt op bestrijding van mensenhandel in Oeganda door meiden 

en vrouwen te informeren over hun rechten, voor te lichten en te helpen bij het opbouwen van 

een financieel zelfredzaam bestaan. Hierdoor blijft hun waardigheid en vrijheid behouden. 

Trudy Kipterit is als Nederlandse vrouw getrouwd met Chris die Oegandees is. Vanuit hun 

diepgewortelde christelijk geloof zijn zij geraakt door de pijnlijke realiteit van de slachtoffers van 

uitbuiting in Oeganda en zijn ervan overtuigd dat dit niet het leven is dat God bedoeld heeft voor 

de mensen van deze wereld. De basis voor de keuze van Chris en Trudy om zich in te gaan 

zetten tegen mensen handel is het begrip dat God iedereen de kans geeft om mensen te 

dienen. Jezus zegt ons: ‘Ik verzeker je, als je goed doet aan een van de minste van mijn 

broeders en zusters, doe je het voor Mij (Mattheus 25:40). 

OTM is de organisatie achter de werkzaamheden van familie Kipterit in Oeganda. OTM is een 

bestuur en thuisfront commissie binnen de PKN gemeente ‘de Ontmoeting’ in Middelburg. De 

Ontmoeting ondersteunt verschillende uitgezonden families. OTM dient als de genoemde 

thuisfront commissie en daarmee de schakel tussen ‘de Ontmoeting’, donateurs, 

belangstellenden en familie Kipterit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategie OTM 

 

Statutaire doelstelling OTM 

De statutaire doelstelling van OTM is: 

a. Gehoor gevend aan Gods opdracht om tot zegen te zijn tot onze naaste, vanuit een 
christelijke visie, financiële, praktische en geestelijke steun te bieden aan de 
werkzaamheden van familie Kipterit in Oeganda, uitgezonden door PKN gemeente ‘de 
Ontmoeting’; 

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Afwezigheid winstoogmerk 

OTM is een stichting zonder winstoogmerk. De inkomsten vanuit de PKN gemeente ‘de 

Ontmoeting’, donateurs, of uit welke bron of activiteit dan ook komen binnen redelijke termijn 

geheel ten goede aan de werkzaamheden van familie Kipterit in Oeganda. De bestuurders 

ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

 

Bestemming liquidatiesaldo 

Indien er bij liquidatie van de stichting OTM een restsaldo is, komt dit geheel ten goede aan de 

werkzaamheden van familie Kipterit in Oeganda. In het geval dat familie Kipterit niet meer in de 

gelegenheid is om de werkzaamheden uit te voeren en er een restsaldo is, dan zal het 

liquidatiesaldo worden besteed aan een stichting met een soortgelijke doelstelling of aan een 

buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die 

een soortgelijke doelstelling heeft. 

 

Visie & Missie OTM 

Visie OTM: Een Oeganda zonder mensenhandel, waar alle Oegandezen 

financieel zelfredzaam zijn. 

Missie OTM: Bestrijding van mensenhandel in Oeganda door meiden en 

vrouwen te informeren over hun rechten, voor te lichten en te 

helpen bij het opbouwen van een financieel zelfredzaam bestaan. 

Werkzaamheden 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
I. het opzetten van sponsoractiviteiten om financiën te werven voor de werkzaamheden 

van familie Kipterit in Oeganda; 
II. het aanschrijven van sponsors, fondsen en andere organisaties om financiën te werven 

voor de werkzaamheden van familie Kipterit in Oeganda; 
III. het managen van geldstromen ten gunste van de werkzaamheden van familie Kipterit in 

Oeganda; 



IV. het onderhouden van contacten met de medewerkers van de projecten en familie Kipterit 
in Oeganda, Nederland en eventuele andere landen, waar deze gevestigd zijn; 

V. het bieden van praktische ondersteuning door het beschikbaar stellen van vrijwilligers 
ten behoeve van beginnende of lopende projecten van familie Kipterit; 

VI. door middel van gebed, voorbede en dankzegging doen voor het werk en de werkers 
van de projecten van familie Kipterit in Oeganda; 

VII. alles wat met de realisering van de doelstelling van de stichting rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords. 

 

 

Beleid 

Werkzaamheden 

OTM heeft samen met familie Kipterit in het begin van 2017 een duidelijke en pragmatische 

activiteit bepaald die volledig past binnen de Missie & Visie van de stichting. In Achorichor, in 

het Pokot gebied, 30 km van Amudat, is een landbouwproject opgestart. De Pokot 

gemeenschap kenmerkt zich door een hoge mate van armoede en daardoor zijn vooral meiden 

en jonge vrouwen een makkelijk slachtoffer voor mensenhandel. Door de ontwikkeling van een 

duurzame oplossing waardoor de gemeenschap kan voorzien in eigen voedsel en voorlichting is 

het risico veel kleiner dat ouders hun kinderen over moeten geven aan de praktijken van 

mensenhandelaars. In de periode van 2017 tot 2021 zijn nog 3 andere waterputten met 

drinkbakken voor mens en vee gerealiseerd. 

Daarnaast is gestart met het financieren van de opleiding van een jonge vrouw binnen de 

gemeenschap. Het doel is dat zij haar kennis en mogelijk verdienste in zal zetten binnen en 

voor de Pokot gemeenschap. In ieder geval is zij geen potentieel slachtoffer van mensenhandel 

meer. Het doel is om meer jonge mensen uit de Pokot gemeenschap financieel te kunnen 

ondersteunen in hun opleiding. 

In het voorjaar van 2017 is een start gemaakt met het landbouwproject. De basis van het project 

bestaat uit de omheining van een stuk landbouwgrond, een waterpomp, een reservoir en de 

aanname van een projectmanager uit de Pokot gemeenschap. De vaste kosten hiervoor zijn 

gefinancierd uit het toen openstaande saldo van OTM. 

De werkzaamheden van OTM zijn samengevat in de hierboven opgesomde zeven punten. De 

financiële middelen die worden ingezameld gaan naar: 

- De verdere ontwikkeling en het onderhoud van het landbouwproject; 
- Ondersteuning van opleiding van jonge mensen uit de Pokot gemeenschap. 

 

In 2023 zal een 5e put gerealiseerd worden. In de toekomst willen we op nog meer lokaties een 

waterput realiseren. 

OTM zal samen met familie Kipterit onderzoeken welke nieuwe projecten passen binnen de 

doelstelling van de stichting en dus het welzijn van de meisjes en vrouwen bevorderen.   

 

 



Werving van gelden 

De vaste bron van inkomsten zijn de donateursbijdragen. Er zijn donateurs die iedere maand 

een vast bedrag storten. Er zijn ook donateurs die bij gelegenheid een bijdrage storten. Een 

andere belangrijk onderdeel is het gemeenteproject van PKN gemeente ‘de Ontmoeting’. De 

stichting mag deel uitmaken van dit project en is onderdeel van de collectedoelen binnen de 

gemeente. De PKN gemeente ‘de Ontmoeting’ organiseert lente- en winterfairs. Tijdens deze 

fairs worden producten en diensten verkocht. De opbrengst van de activiteiten komt geheel ten 

goede aan de stichting. Door middel van nieuwsbrief, website, facebook, en publicatie in het 

gemeenteblad informeren we belangstellenden over de missie en het werk van de stichting. Er 

wordt ook gevraagd om ondersteuning door middel van financiën en meeleven. Op deze manier 

bieden we de mogelijkheid om de stichting te steunen. 

Beschikken over het vermogen van de stichting 

OTM heeft geen kantoor en geen medewerkers in dienst. Het bestuur bestaat uit verschillende 

leden waaronder een voorzitter, secretaris, penningmeester. Samen zorgen zij dat alle taken 

binnen de stichting uitgevoerd worden. De verantwoording voor de financiële administratie 

berust geheel bij de penningmeester. Het bestuur kan jaarlijks een controlecommissie 

benoemen van twee leden om de stukken en administratie te controleren. Daarnaast is er een 

externe accountant/boekhouder die assistentie geeft bij het opmaken van de jaarrekening en 

balans. 

Bestuursleden doen het werk voor OTM  zonder salaris en/of vergoeding. Bestuursleden 

kunnen echter wel onkostenvergoedingen indienen voor kosten gemaakt voor het werk van 

OTM. Te denken valt aan kosten van porto voor mailings, vergoedingen voor kilometerkosten, 

telefoonkosten, etc. OTM streeft er echter naar om het kostenniveau zo laag mogelijk te houden 

en niet meer dan 10% van de totale inkomsten te laten bedragen. OTM ondersteunt de 

werkzaamheden van familie Kipterit in Oeganda. Ze verstrekt budgetsteun en draagt bij aan 

eenmalige projecten. 

 

Vermogen van de stichting OTM 

Op basis van de door familie Kipterit en OTM gezamenlijk gekozen activiteiten en het daaruit 

volgende budget doet familie Kipterit, beargumenteerde (deel)aanvragen. Deze worden 

besproken tijdens regelmatig geplande OTM-bestuursvergaderingen en overlegd met familie 

Kipterit. Wanneer de gezamenlijke conclusie is dat de betreffende aanvraag past binnen de 

doelstelling en daarvoor gekozen activiteiten, wordt het benodigde bedrag vrijgemaakt en indien 

nodig overgemaakt. 

Het vermogen van OTM is het saldo op haar bankrekening. Er zijn geen andere liquide 

middelen. 

 

 

Beheer 



Vermogen 

Het vermogen van de stichting OTM is opgebouwd door de binnengehaalde gelden uit de 

bronnen, omschreven onder ‘Werving van gelden’. Jaarlijks wordt er, binnen zes maanden na 

afloop van een boekjaar, een balans opgemaakt door de penningmeester. Deze wordt 

gecontroleerd door een externe accountant/boekhouder. 

Als aanvulling kunt u de jaarrekening van 2016 inzien op de website van de stichting; 

www.stichtingotm.nl 

 

Kostenstructuur 

Bestuursleden doen het werk voor OTM  zonder salaris en/of vergoeding. Bestuursleden 

kunnen echter wel onkostenvergoedingen indienen voor kosten gemaakt voor het werk van 

OTM. Te denken valt aan kosten van porto voor mailings, vergoedingen voor kilometerkosten, 

telefoonkosten, etc. OTM streeft er echter naar om het kostenniveau zo laag mogelijk te houden 

en niet meer dan 10% van de totale inkomsten te laten bedragen. OTM ondersteunt de 

werkzaamheden van familie Kipterit in Oeganda. Ze verstrekt budgetsteun en draagt bij aan 

eenmalige projecten. 

 

Bestuur 

Het bestuur van de "Stichting Oeganda Tegen Mensenhandel" bestaat uit: 

Mw. E. de Visser- Keijts, 1e voorzitter 

Mw. R. van Dijk, secretaris 

Dhr. J.H. Kapaan, penningmeester 

Dhr. J. de Visser, bestuurslid 

Dhr. A. Anthonisse, bestuurslid 

 

Alle leden zijn geregisteerd bij de Kamer van Koophandel, Stichting Oeganda Tegen 

Mensenhandel, nr: 57514569. 


