Sociaal en Financieel Jaarverslag Yoba for Life Foundation 2012

Amsterdam, 8 mei 2013
Yoba for Life Sociaal Jaarverslag
Begin 2012 hebben Bernd Isenberg en Christiaan Broekman hun verblijf van 6 maanden in Oeganda
afgerond met het opzetten van een Yoba school feeding program. Hiervoor produceert Life Dairy
iedere week ca. 90 liter verse probiotische Yoba die vervolgens aan de scholieren van Katete wordt
uitgedeeld. In maart presenteerden Bernd en Christiaan hun ervaringen opgedaan met Yoba for Life
in Oeganda voor alle betrokkenen in het Yoba for Life kantoor in Amsterdam.

Yoba-Samenwerkingen
Ook in 2012 heeft Commond Yoba bijgestaan met allerhande raad en daad aangaande communicatie
en opzet van www.yoba4life.nl.
Daarnaast is samenwerking met FortAdvocaten voortgezet en versterkt. Zij adviseren de Stichting
Yoba for Life aangaande contractuele en juridische aspecten m.b.t. het uitzetten van vrijwilligerswerk
en het voeren van gesprekken met partijen in Nederland betreffende het mogelijk introduceren van
de Yoba in Nederlandse supermarkten.
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De samenwerking met Professor Eddy Smid van Wageningen Universiteit is verder voorgezet. Er
loopt nu een veldstudie binnen het Mutandabota project met de nieuwe Lactobacillus rhamnosus
yoba stam 2012.

Interessante partij om mee samen te werken blijft o.a de WomensInitiatives Network. Nu de eerste
contacten gelegd zijn via Bernd en Christiaan is de volgende stap om studenten te werven om
probiotische Yoba te introduceren bij de yoghurt projecten in de Gulu regio.
Yoba-R&D
Het sequencen van de bekendste probiotische bacterie LGG, en afgeleide Yoba bacteriën is afgerond
bij het ErasmusMC Center for Biomics in Rotterdam. De DNA sequentie en analyse van ‘s werelds
eerste generieke probiotische bacterie heeft geleid tot twee publicaties in wetenschappelijke
tijdschriften: Trends in Biochtechnology en Applied and Environmental Microbiology.
Vermeldenswaardig is dat CSK zich als Yoba partner heeft ingezet voor het produceren van de
nieuwe Lactobacillus rhamnosus 2012 yoba starter cultuur. Daarnaast hebben de specialisten van
CSK onlangs een nieuwe Yoba yoghurt ontwikkeld die Yoba for Life samen met NoorderlandMelk in
2013 gaan presenteren aan de Nederlandse retail.
Yoba-Fi
Yoba for Life kiest er bewust voor om geen gerichte geld-ophaal-campagnes te organiseren.
Daarnaast richt Yoba for Life zich op het vinden van partners voor wie de Yoba bacterie ook een
meerwaarde kan zijn. Noorderlandmelk heeft opnieuw in 2012 een Yoba projectleider gesponsord.
Verder zijn er donaties binnengekomen van vrienden, bekenden en sympathisanten van Yoba for
Life.
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Yoba website, Blogs en Facebook
De Yoba website www.yoba4life.com die ontwikkeld is met medewerking van Commond en Zicht OnLine is veel bezocht in 2012. Op de website zijn de laatste ontwikkelingen te lezen zoals
nieuwsbrieven, media etc.
De studenten Bernd en Christiaan hebben naast hun activiteiten bij Life Dairy ein UIRI ook een Yoba
facebook site opgezet, zie www.facebook.com/yoba4life
Financieel jaarverslag
Yoba for Life heeft in 2012 ongeveer 5,310 euro aan donaties ontvangen. In dezelfde tijd is ongeveer
3,644 euro uitgegeven voor het ondersteunen van de projectleiders in Oeganda. De Yoba for Life
Stichting ondersteunt de de projectleider met een dagelijkse vergoeding voor levensonderhoud van
10 USD. Daarnaast betaalt Yoba kosten voor vervoer en project-gerelateerde kosten zoals
bijvoorbeeld melk. Bovendien is met de vrijwilligers afgesproken dat na het succesvol volbrengen van
6 maanden projectwerk de vliegtickets door Yoba worden terugbetaald. Verdere informatie staat
samengevat in het financiële overzicht in Tabel 1. Tenslotte wordt vermeld dat alle onkosten
gemaakt door Wilbert Sybesma en Remco Kort gedurende het uitoefenen van hun bestuursfunctie
en het behartigen van de belangen van Yoba for Life door henzelf zijn gedragen.

Bedrag

Omschrijving

€ 2.550,56

Saldo 01-01-2012

€ 5.310,00

Donaties
Bedrijfsdonatie (COOP.NOORDERLAND U.A)
Particuliere donatie plus lidmaatschap (4 donaties)

-€ 1.036,00

Bernd Isenberg, onkosten en materialen Oeganda

-€ 1.275,00

Chris Broekman, onkosten en materialen Oeganda

-€ 281,57

DDS city

-€ 108,00

BOIP kosten

-€ 954,00

School Feeding Program

-€ 0,28

Rente

-€ 24,08

Kamer van Koophandel (jaarlijkse inschrijvingskosten)

-€ 15,00

Bankkosten ABNAMRO (€1,25 per maand)

€ 4.166,63

Saldo 31-12-2012

Tabel 1: Overzicht Yoba for Life inkomsten en uitgaven en eindsaldo 2012.
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€ 5.000,00
€ 310,00

Vooruitblik op 2013
Begin 2013 zullen Remco Kort en Coosje Tuijn het Yoba for Life project in Uganda verder gaan
uitrollen. In het tweede kwartaal van 2013 zullen twee studenten van de HAS Den Bosch het werk
van Remco en coosje overnemen en zich richten op het verder introduceren van het Yoba productie
protocol bij kleine yoghurt bedrijfjes rondom Kampala.

Slotwoord
Het bestuur van Yoba for Life Foundation bedankt allen die Yoba die het Yoba for Life concept met
raad en daad belangeloos hebben ondersteund. Yoba make you better, You better make Yoba.

Wilbert Sybesma
Secretaris/Penningmeester

Remco Kort
Voorzitter

Amsterdam, 8 mei 2013
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