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INHOUDELIJK EN FINANCIEEL  JAARVERSLAG 2020 

MET BELEIDSPLAN, VERSLAG ACTIVITEITEN, BELEIDSVOORNEMENS,  

FINANCIEEL JAAROVERZICHT, STAAT VAN BATEN EN LASTEN, BALANS. 

Stichting  Nguia ti Bé 

Dr. J Röntgenlaan 50 

3723 LC Bilthoven 

T : +31 (0) 302281332 

W: www.ubuntuvision.nl 

E:   info@ubuntuvision.nl 

IBAN: NL41TRIO0212178652 

BIC/SWIFT: TRIONL2U 

KVK: 30194904 

RSIN: 8133.83.328  

Oprichting: 19-03-2004 

 

BELEIDSPLAN  

 

Doelstelling  

a) Het direct en indirect ondersteunen van de Afrikaanse cultuur en haar 

gedachtegoed in de meest brede vorm in binnen- en buitenland;   

b) het ondersteunen van projecten en activiteiten die voortvloeien uit, of 

raakvlakken hebben met hetgeen onder a. is genoemd en/of een kleinschalig 

ontwikkelingsproject is; 

c) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 



 

 

 

   

Nguia Ti Bé Foundation                                                                  T:      +31-(0)30-2281332 

Dr.J.Röntgenlaan 50                                                                           W:     www.ubuntuvision.nl 

3723 LC Bilthoven                                                                                               E:      info@ubuntuvision.nl 

                                                                                                                                        

 

  

2 

Te verrichten werkzaamheden  

a) Het werven van fondsen voor projecten. 

b) Het identificeren, monitoren en evalueren van projecten. 

c) Adviseren van lokale projectpartners. 

d) Belangenbehartiging  op gebied van inheemse kennis en Afrikaanse filosofie.  

e) Optimaliseren van deskundigheid van projectpartners op gebied van begeleiden, 

evalueren en bijstellen van projecten.   

f) Het geven van informatie en voorlichting. 

g) Activiteiten die het Afrikaanse gedachtengoed over het voetlicht brengen.  

 

De Afrikaanse cultuur wordt bedreigd door globalisering, postkolonialisme, oorlog, 

armoede en ziekten als AIDS, daarmee staat de eigen levenswijze ernstig onder druk.  

In Afrika komen projecten in aanmerking met als onderwerpen AIDS, kinderen, vrede, 

mensenrechten en milieu mits zij in harmonie zijn met de eigen cultuur, maar ook 

projecten die meer expliciet de rijkdom van de Afrikaanse cultuur willen onderzoeken, 

beschermen, ontwikkelen en overdragen aan een nieuwe generatie. In Nederland 

ondersteunt de stichting activiteiten die het Afrikaanse gedachtengoed presenteren 

door of in samenspraak met de Afrikaanse experts, traditionele leiders, zoveel 

mogelijk vanuit de eigen projecten in Afrika. 

  

Oprichting 

Stichting Nguia ti Bé is op 19 maart 2004 opgericht en is aangemerkt als een 

algemeen nut beogende instelling met belastingfaciliteiten voor donateurs (artikel 

24, lid 4 Successiewet 1956). 

De naam Nguia ti Bé is Sango, een van de talen uit de Centraal Afrikaanse Republiek  

Nguia ti Bé betekent levensvreugde. Maar het betekent méér:   

Nguia betekent vreugde, spel, spelen. Bé betekent: kern, midden, hart, ziel, geest, verlangen, wilskracht, 

rijpheid. Bij de (Ba’aka) Pygmeeën betekent “Bé” zowel zang als dans. 
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Op welke wijze worden de inkomsten verkregen  

Inkomsten zijn afkomstig van giften en donaties van particulieren. Ook is er de 

mogelijkheid van periodieke giften en giften uit nalatenschappen. Een formulier op 

de website is hiervoor beschikbaar. De stichting staat open voor inkomsten uit 

subsidie-gevende organisaties. 

 

Hoe wordt het vermogen beheerd en besteed  

Het vermogen wordt beheerd bij de Triodosbank.  Naast de dagelijkse rekening: 

NL41TRIO0212178652 wordt gebruik gemaakt van een Rendementsrekening:  

NL19TRIO0212178660.  

De gelden komen ten goede aan de projecten.  

De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Bestuursleden en vrijwilligers doen 

hun werk onbezoldigd. Projecten in het buitenland worden slechts incidenteel 

bezocht. Er wordt veel gebruik gemaakt van communicatie via internet of van digitaal 

materiaal zoals foto’s. Door te investeren in een goede website, kunnen de kosten 

voor communicatie en PR (drukwerk) bescheiden blijven.  

 

Criteria Projecten 

Bij de keuze van projecten worden de volgende criteria gehanteerd: 

- kleinschaligheid. 

- lokaal niveau. 

- Goede communicatie mogelijkheden en/of aanwezigheid partnerorganisatie. 

- realistische doelstelling. 

- doelgroep wordt maximaal bereikt.  

- bescherming van / in overeenstemming met de eigen cultuur en gedachtengoed.  
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Landen 

Sinds 2004 zijn er projecten in verschillende landen van Afrika uitgevoerd: Centraal 

Afrikaanse Republiek, Kenia, Oeganda, Zuid Afrika en sinds 2018 ook Benin.  Stichting 

Nguia Ti Bé hecht eraan om de opgebouwde relatie te blijven onderhouden met 

projectuitvoerders ook nadat projecten zijn afgesloten.  

  

VERSLAG VAN ACTIVITEITEN IN 2020: 

1. Benin : Centre de Traitement Traditionel in Ayou.  

Evaluatiebezoek januari 2020: interviews, schenking matrassen en bouw muur. 

Doel: Beschermen en herwaarderen van inheemse kennis die verloren dreigt te gaan. 

 

Sinds 2018 is Stichting Nguia Ti Bé actief in West Afrika (Benin) waar de Afrikaanse 

Vodun religie en de traditionele geneeskunde prominent aanwezig zijn. De stichting 

steunt daarbij een traditionele kliniek: Centre de Traitement Traditionel in Ayou. In 

Benin staan de traditionele orthopedische klinieken hoog in aanzien en genieten veel 

vertrouwen.  Zij hebben goede resultaten. Deze kliniek is goed georganiseerd en de 

bejegening van patiënten is zeer respectvol. De kennis is eeuwenoud en gaat van 

vader op zoon. 

Anesthesie en pijnbestrijding gebeurt met kruiden en rituelen. Ook revalidatie (fysio) 

is gestoeld op oude kennis. Patiënten betalen naar draagkracht. Wel is er soms  

gebrek aan hulpmiddelen. In 2018 heeft Nguia Ti Bé nieuwe matrassen geschonken 

en de matrassen laten maken in Benin zelf.   

In januari 2020 is de voorzitter op evaluatiebezoek gegaan, samen met o.a. een 

Nederlandse fysiotherapeut.  

Het bleek dat het directe contact met de projectpartners een belangrijke meerwaarde 

had op gebied van wederzijds vertrouwen, afstemming van wensen en behoeften. 

Beiden hebben een hele dag met de activiteiten meegelopen en de hulpverleners, 
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patiënten en familie van patiënten uitgebreid geïnterviewd. De matrassen die in 2018 

geschonken zijn, zijn nog in goede staat en worden nog steeds intensief gebruikt. De 

traditionele manier van behandelen en fysiotherapie, blijkt effectief, hoewel op veel 

punten afwijkend van ‘moderne’ westerse medische inzichten. Ook complexe breuken 

kunnen hier (operatief) behandeld worden. Vanaf dag 1 staat werken aan bewegen 

centraal.  De traditionele massages en kruidenbaden zijn niet altijd pijnloos, maar 

patiënten ervaren dat het werkt. Er wordt zorg op maat geleverd, afgestemd op 

individuele behoeften en draagkracht.  

De opnameduur (van opname tot en met revalidatie) is gemiddeld 3 maanden. In 

plaats van een ziekenhuiscultuur met streng gescheiden schotten tussen hulpverlener 

en patiënt, maken hier patiënten deel uit van een gemeenschap. Zodra zij weer iets 

kunnen lopen, helpen zij mee met schoonmaken , koken ed.  

Patiënten zijn zeer tevreden. De lokale bevolking draagt de kliniek op handen. 

Regelmatig worden patiënten uit het reguliere ziekenhuis gehaald en hier naar toe 

gebracht. Zij komen van heinde en verre, zelfs uit hoofdstad Cotonou, en 

vertegenwoordigen alle lagen van de bevolking. De kliniek wordt geleid door een 

man van 90, een uitermate kundige traditioneel geneeskundige, die veel inzichten 

vanuit de Vodun meeneemt in de behandeling. 

Patiënten betalen naar draagkracht. Vaak is er tekort aan geld en is de kliniek 

afhankelijk van donaties. Er worden echter ook regelmatig door patiënten en hun 

familie grote schenkingen gedaan.  

Hoe lang deze kliniek het volhoudt is niet te zeggen. Vanuit de overheid worden met 

(Chinese) hulp moderne ziekenhuizen gebouwd. Zo staat er 10 km verderop een 

splinternieuw ziekenhuis. Hierdoor zouden de traditionele klinieken op den duur 

verdrongen kunnen worden. Er zou dan iets belangrijks teloor gaan: het verdwijnen 

van laagdrempelige, goede en goedkope, zorg,  ingebed in de eigen cultuur en 

gestoeld op eeuwenoude, waardevolle kennis. 
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Een van de zaken die de kliniek ontbeert zijn geneeskrachtige planten die niet meer 

in de omgeving te vinden zijn maar nu uit het verre noorden gehaald moeten 

worden. Zij worden daar tegen hoge prijzen en soms ook illegaal verkocht. Het is een 

lange en dure reis waarvoor vaak het geld ontbreekt. De biodiversiteit neemt in Benin 

schrikbarend snel af (zoals ook in andere Afrikaanse landen). De laatste decennia zijn 

veel waardevolle medicinale planten verdwenen. Samen met Nguia Ti Bé ontwikkelde 

de kliniek een idee om de benodigde planten zelf te gaan kweken, mits de grond en 

het zuidelijke klimaat daarvoor geschikt is. 

Als eerste werd – met steun van Nguia Ti Bé - een beschermende muur gebouwd 

tegen wilde dieren en indringers (dieven) die het voorzien hebben op de 

hulpmiddelen. De muur werd in april 2020 voltooid. Het plan voor het aanschaffen 

van de medicinale planten is nog niet van de grond gekomen door COVID. In 2021 

zullen de activiteiten weer worden opgepakt.  

 

2. Nederland: Bé Afrika festival in Bilthoven:  

Activiteiten op gebied van kunst in samenwerking met lokale organisaties.  

Gepland voor juni 2020. Gecanceld door Covid19. 

Doel: Promotie Afrikaans gedachtegoed 

 

Naast steun aan projecten in Afrika, is de promotie van het Afrikaans gedachtengoed 

in Nederland een belangrijke doelstelling van de stichting. Daarbij denkt de stichting 

aan nieuwe vormen zoals kunst, theater, muziek, poëzie, verhalen en aan 

samenwerking met in Nederland wonende Afrikanen en aan mogelijkheden voor 

verdieping. 

In 2019 is gestart met de eerste voorbereidingen om in juni 2020 in Bilthoven een Bé 

Afrika festival te organiseren. Dit festival wilde een integratie zijn van Afrikaanse 

filosofie en diverse kunstdisciplines, eindigend in een benefietconcert-feest 

(Opbrengst voor projecten).  Daarbij zouden zoveel mogelijk lokale organisaties 
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betrokken worden.  Er was een kerngroep gevormd van 3 enthousiaste vrijwilligers 

die het plan in 2020 verder uitwerkten en mogelijkheden voor subsidie onderzochten. 

Met Steunpunt Vluchtelingen, Kunsthuis, Woudkapel, Bistro Bilthoven en Bilthovense 

Boekhandel ontstond samenwerking. Helaas moesten de voorbereidingen gestaakt 

worden door de snelle opmars van corona. Het festival is in april 2020 gecanceld. 

Omdat het besluit tijdig is genomen, zijn er behalve enige administratieve kosten 

geen uitgaven geweest.  

 

3. Nederland: Nieuwe website. 

Gerealiseerd in juni 2020. 

Doel: promotie van Afrikaans gedachtengoed, vergroten van zichtbaarheid. 

 

In 2019 is de bouw van een nieuwe website begonnen op basis van Wordpress. De 

oude Joomla website van 2012 voldeed niet meer en was te ingewikkeld om aan te 

passen. Halverwege 2020 was de website klaar.  

 

De criteria waren:  

- gemakkelijk vindbaar,  

- authentieke uitstraling,  

- gemakkelijk bij te houden.  

- Relatief lage kosten. Nguia Ti Bé is immers een kleine stichting. 

 

BELEIDSVOORNEMENS VOOR 2021 

 

- Voor de stichting is bescherming van het Afrikaanse gedachtegoed 

topprioriteit. Dit beleid wordt voortgezet. Projecten die het Afrikaanse 

gedachtegoed en inheemse kennis beschermen, ontwikkelen en overdragen 

aan een nieuwe generatie krijgen voorrang. Ook bij noodsteun wordt 
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bescherming van de Afrikaanse cultuur (of educatie op gebied van de 

Afrikaanse cultuur)  als criterium meegenomen. 

- Voortzetting steun in West-Afrika (Benin). De West Afrikaanse cultuur en 

gedachtengoed zijn van groot belang ook voor de diaspora in Nederland, 

mensen met wortels in Afrika die op zoek zijn naar de cultuur van voorouders. 

E.e.a. is afhankelijk van de ontwikkeling van Covid 19.  

- In 2021 zal prioriteit gegeven worden aan een of meerdere projecten in Afrika 

die de sociale gevolgen van corona opvangen of tegengaan (zoals bv 

voedselvoorziening en gezondheid in combinatie met waardering van 

inheemse kennis):  Projectidentificatie. 

- In Nederland: verder ontwikkelen van mogelijkheden voor activiteiten op het 

snijvlak van Kunst en Afrikaanse filosofie. 

 

 



1. Financieel jaaroverzicht 2020 
saldo 1-1-2020 saldo 31-12-2020 saldo 1-1-2019 saldo 31-12- 2019

zakenrekening         NL 41 TRIO 0212 178652 10202,46 6460,73 7732,18 10202,46

zakenrendement    NL19 TRIO 0212178660 10285,6 10275,6 10285,6 10285,6

20488,06 16736,33 18017,78 20488,06

2. Staat van baten en lasten 2020
BATEN 2020 2019

Baten als tegenprestatie producten en diensten 0 0

Baten van subsidies 0 0

Baten sponsors 0 0

Giften en donaties particulieren 1378 3733

Nalatenschappen 0 0

Financiele baten, rente, dividend 0 0

SOM VAN BATEN 1378 3733

LASTEN 2020 2019

inkoopwaarde geleverde producten 0 0

verstrekte subsidies en giften 2834,49 483

aankoop en verwervingen 1381,95 120,52
Financiele lasten 35,29 9,2

Overige lasten 878 650

SOM VAN LASTEN 5129,73 1262,72

SALDO VAN BATEN EN LASTEN -3.751,73 2.470,28

saldo 2020  komt ten laste van voorziening projecten

DEBET 2020 2019 CREDIT 2020 2019

vaste activa 0 0 voorziening projecten 16736,33 20488,06

vlottende activa 0 0

bankrekening 6460,73 10202,46

rendementrekening 10275,6 10285,6

16736,33 20488,06 16736,33 20488,06

Toelichting 1. Financieel jaaroverzicht 2020

Toelichting 2. Staat van baten en Lasten 2020

Overige lasten betreffen de kosten voor beheer en administratie

Toelichting 3. Balans per 31 dec. 2020

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020, STICHTING NGUIA TI Bé

Verstrekte subsidies en giften betreft projectsteun aan kliniek in Benin.  Was in 2019 gesteund voor 483,-, in 2020 voor 2834,49

Aankoop en verwervingen 2020 betreffen bouw van een nieuwe website : 1381,95

saldo 2019 is naar voorzieningen projecten overgeboekt

Financiele lasten : In 2020 zijn de bankkosten gestegen i.v.m. kosten voor de rendementsrekening, was voorheen gratis.

rente is 0

Resultaat / saldo 2020 komt ten laste van voorziening projecten

3. BALANS  per 31 dec 2020

Ten behoeve van projecten is een bedrag van 16736,33 beschikbaar.

Het overzicht laat een verschil zien van  3.751,73  tussen 1-1- 2020 en 31-12-2020


