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Dankzij de inspanningen van Nieke Westerik, Selma Willems, Mark de Koff en Felicia Prade is
het Yoba for Life concept verder uitgebreid in Oeganda. Met name dankzij het waardevolle
veldwerk van Nieke Westerik produceerden en verkochten eind 2014 zo’n 25 coöperaties al
meer dan 3000 liter of Yoba yoghurt per week. Zie Fig. 1 en 2.
Succesvolle crowd funding op de 1% club door Mark de Koff resulteerde in 757.15 euro voor
het opzetten van een Yoba mama unit in Kampala.
De NWO WOTRO subsidie-aanvraag, Enhanced nutrition security through traditional
fermented foods in Zambia, met Sijmen Schoustra als coordinator (WUR, Wageningen) werd
toegekend.
Remco Kort en Coosje Tuijn hebben in mei 2014 een yoba missie in Oeganda uitgevoerd.
Deze missie kenmerkte zich in het succesvol opzetten van een samenwerking met HeiferInternational Oeganda en bezoeken aan een aantal dairy cooperatives uit het Heifer netwerk
waar inmiddels de productie van Yoba yoghurt in gang is gezet.
Om het verhaal over de probiotische Yoba yoghurt uit te leggen aan de mensen in Oeganda,
heeft Nieke Westerik een aantal interviews gegeven op verschillende lokale radiozenders in
Oeganda.
Commond BV heeft een nieuwe website ontwikkeld voor de lancering van Yoba for Life in
Nederland. Zie www.yoba4life.nl
Publicatie van twee research papers waarin het Yoba for Life concept centraal staat:
o Reid, R., Nduti, N., Sybesma, W., Kort, R. et al. Harnessing microbiome and probiotic
research in sub-Saharan Africa. 2014. Microbiome 16. pp 2-12. .
o Mpofu, A., Linnemann A., Sybesma, W., Kort, R., Nout, M., and Smid E. Development
of a locally sustainable functional food based on mutandabota, a traditional food in
southern Africa. 2014. J Dairy Sci. 97. 2591-2599.
Presentaties van het Yoba for Life concept aan het Thailand Institute for Science and
Technological Research (juli) and the World Academy of Science (november) door Wilbert
Sybesma.
De internationale Yoba website www.yoba4life.com had in december 2014 100.000 hits.
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Voor verdere updates verwijzen we naar www.facebook.com/yoba4life en www.yoba4life.com

Financieel jaarverslag
Yoba for Life heeft in 2014 ongeveer 8.000 euro aan donaties ontvangen en 2000 euro aan rentevrije
leningen, inclusief de missie die Remco en Coosje begin van het jaar hebben gemaakt naar Oeganda
om de Yoba activiteiten uit te breiden en verder te ontwikkelen. In dezelfde tijd is ongeveer 6000
euro uitgegeven voor het ondersteunen van projectleiders in Oeganda: De Yoba for Life Stichting
ondersteunt Yoba projectleiders 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 overige 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.

Tabel 1: Overzicht Yoba for Life inkomsten en uitgaven en eindsaldo 2014.
Inkomsten - Euro
Uitgaven – Euro
2075.06
1'000.00
1'000.00
5722
-234.75
-900
-1'512.50
-5'906.40
-241.75
-150
-200
-2861
-2861

SALDO 31/12/2013
CREDIT

Specificatie
donatie particulieren
renteloze lening WFH Sybesma
renteloze lening Kort Tuijn
donatie Kort Tuijn
kosten ANB AMRO incl transfer
school feeding program
facturen Commond
onkosten PL's Oeganda
Y4L website hosting
Y4L event
sachet distribution
Project reis Rkort reis/verblijf Rkort Ug janfeb 2014
Projectreis Ctuijn reis/verblijf Ug jan-feb
2014

5295.37
9797.06

2

DEBIT
SALDO 31/12/2014

-14867.4
225.03

Opmerkingen bij financieel overzicht:
 Het totaal bedrag aan uitstaande rentevrije leningen tot eind 2014 bedraagt 6000 euro

Vooruitblik op 2015







Samenwerking met de Canadese organisatie Western Heads East
Aanvraag van nationale en internationale subsidies
Verder uitbreiding van het Yoba for Life concept in Oeganda en andere Oost Afrikaanse
landen
Participatie in WOTRO studie geleid door Wageningen Universiteit in Zambia
Lancering van Yoba in Nederland als fund raising activiteit voor Yoba in Africa
Publicatie van wetenschappelijke artikelen rondom het Yoba for life concept.

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

Wilbert Sybesma
Secretaris/Penningmeester

Remco Kort
Voorzitter

Amsterdam, 6 juni 2015
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Fig. 1 – Overzicht van Yoba producerende communities in Oeganda (2014)

Fig. 2 - Training bij de Butagaya dairy cooperative door Nieke Westerik, 2014.
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