
 

1 
 

Sociaal en Financieel Jaarverslag Yoba for Life Foundation 2013 

 

 

 

Amsterdam, 18 maart 2014 

Yoba for Life Sociaal Jaarverslag 

2013 stond in het teken van de ontwikkeling van de gedroogde Yoba starter cultures. Dankzij de hulp 

van CSK Food Ingredients, Wageningen Universiteit en Commond B.V. heeft Yoba for Life stabiele 

Yoba bacteriën in fraai ontworpen sachets in Afrika kunnen introduceren. De gedroogde culturen 

maken het gebruik van koelkasten of diepvriezers overbodig, en daarmee geven we een nieuwe 

impuls aan het Yoba for Life concept. 

 

                                                          
 

Begin 2013 hebben Remco Kort en Coosje Tuijn de samenwerkingen kennisoverdracht met UIRI en 

het UIRI-incubatee programma tijdens een missie in Uganda versterkt. Medio 2013 hebben Dries van 

Habraken en Barbara van der Biezen, beide HAS studenten, hun verblijf van 3 maanden in Kampala 

en omstreken afgerond met het uitbreiden van Yoba naar lokale markten, het schrijven van een 

hygiene manual en het ontwerpen van een Yoba stempel voor op de verpakking. De Chinese 

ondernemer Heng Sheng heeft belangeloos meer dan 1000 bekers en bordjes laten maken welke 

vervolgens door Dries en Barbara aan het Yoba school feeding program in Katete zijn uitgedeeld. 

Mark de Koff, student Erasmus Universiteit, is in oktober naar Uganda afgereisd om het Yoba for Life 

concept tot en met maart 2014 verder uit te rollen.  
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Yoba-Samenwerkingen 

Ook in 2013 heeft Commond, naast het ontwerpen van het sachet, Yoba wederom bijgestaan met 

allerhande raad en daad aangaande communicatie en een vernieuwde opzet van de Yoba website 

www.yoba4life.com.  

De samenwerking met Fort Advocaten is voortgezet en versterkt. Fort adviseert 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.  

Er is vooruitgang geboekt met de introductie van Yoba in Nederland en het is ons streven om in 2014 

een eerste test batch in de schappen te hebben staan. 

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, zie ook een recente publicatie in Journal of Dairy Science. 

Samen met Wageningen Universiteit en de Universiteit van Zambia heeft Yoba een NWO WOTRO 

aanvraag ingediend om de productie van traditioneel gefermenteerde voedingsproducten een 

nieuwe impuls te geven op het gebied van “Food Security”.  

Yoba for Life heeft in november 2013 deelgenomen aan een workshop in Nairobi, gefaciliteerd door 

professor Gregor Reid. Het Yoba concept kreeg veel belangstelling en waardering van de deelnemers 

met onder meer als resultaat dat Yoba for Life is gevraagd om deel te nemen aan een Bill en Melinda 

Gates Phase II aanvraag. Verder heeft de workshop geresulteerd in een peer reviewed publicatie in 

het tijdschrift ‘Microbiome’ waar onder meer het Yoba concept wordt beschreven als waardevolle 

benadering voor het verbeteren van Health and Wealth in ontwikkelingslanden.  

 

Op uitnodiging van de The World Academy of Science heeft Yoba for Life afgelopen december in 

Beijing een sessie over probiotic fermented food gepresenteerd tijdens een cursus mbt voeding en 

biotechnologie in ontwikkelingslanden, en daarmee Yoba verder op de kaart gezet. Belangstelling 

voor het Yoba concept kwam met name van onderzoekers uit Kenya, Ethiopië, Nigeria en ook 

Libanon. 

 

Eind 2013 zijn de eerste contacten met Heifer gelegd, een charitatieve organisatie die zich richt op 

het wereldwijd tegen gaan van honger en armoede. De giften die door de organisatie worden 

gegeven bestaan o.a uit koeien, alsmede uit trainingen op het gebied van landbouw. Het doel van 

Heifer is ervoor te zorgen, dat mensen zelfvoorzienend worden in hun levensbehoeften. Gezinnen 

die profijt hebben van de giften, dienen ervoor te zorgen dat de giften worden doorgegeven. De rol 

hierbij van Yoba zou het ondersteunen van bestaande yoghurtfabrieken kunnen zijn d.m.v. het 

produceren van Yoba yoghurt, waarbij vervolgens de marktwaarde van de lokale zuivelproducten kan 

worden vergroot. Gezien de locatie en het feit dat Heifer dichtbij de bron zit van waaruit Yoba 

opereert is Heifer een zeer aantrekkelijke partner. 
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Yoba-R&D 

Naast de eerder gepubliceerde stukken Trends in Biochtechnology en Applied and Environmental 

Microbiology zijn publicaties gesubmit naar Journal of Dairy Science en Microbiome, zoals hierboven 

aangegeven. 

De specialisten van CSK hebben een smaakvolle Yoba yoghurt ontwikkeld die Yoba for Life samen 

met NoorderlandMelk heeft gepresenteerd aan de Nederlandse retail. Er wordt momenteel gewerkt 

aan vervolgstappen. 

Yoba-Fi 

Donaties zijn ontvangen van vrienden, bekenden en sympathisanten van Yoba for Life, waarbij 

vermeldingswaard is dat Noorderlandmelk opnieuw in 2013 een Yoba projectleider heeft 

gesponsord. Naast dit soort bijragen richten we ons voor de toekomst op geldelijke steun via 

deelname aan nationale en internationale programma’s en de introductie van Yoba in Nederland. 

Meer informatie staat hieronder vermeld in het financieel jaarverslag. 

Yoba website, Blogs en Facebook 

De Yoba website www.yoba4life.com die ontwikkeld is met medewerking van Commond en Zicht On-

Line is veel bezocht in 2013, met meer dan 30’000 hits in december. Op de website zijn de laatste 

ontwikkelingen te lezen zoals nieuwsbrieven, media respons, inclusief interviews bij BNR en Radio 1.  

 

De Facebook pagina van Yoba heeft veel bekijkers, met name ook van mensen uit Afrika, zie 

www.facebook.com/yoba4life. 

 

Meer informatie over de activiteiten van Yoba for Life vindt u in de Nieuwsbrief van maart 2014, 

welke toegankelijk is via www.yoba4life.com. 

Financieel jaarverslag 

Yoba for Life heeft in 2013 ongeveer 12.000 euro aan donaties ontvangen en 4000 euro aan 

rentevrije leningen. In dezelfde tijd is ongeveer 8.500 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. De Yoba missie van Remco Kort en Coosje Tuijn was onbezoldigd en de 

gerelateerde onkostenvergoeding gebaseerd op de richtlijn van het ministerie van buitenlandse 

zaken. Ongeveer 5000 euro is uitgegeven voor de ontwikkeling en productie van de sachets met 

gedroogde Yoba starterculturen. 

 

http://ac.els-cdn.com/S0167779912001576/1-s2.0-S0167779912001576-main.pdf?_tid=4331c9ba-b96e-11e2-97f7-00000aab0f01&acdnat=1368189580_d2252f4a4e13750c596c625f6d0ccf30
http://aem.asm.org/content/79/7/2233.long
http://aem.asm.org/content/79/7/2233.long
http://www.yoba4life.com/
../../../AppData/Users/RDSybesmWi/AppData/Local/Microsoft/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IO792N8/www.facebook.com/yoba4life
http://www.yoba4life.com/
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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.  

 

Bedrag (€) 
 

Omschrijving 

€ 4.166,63   saldo 01-01-2013 

-€ 118,81   bankkosten (produkten + diensten) 

-€ 55,00   kosten ivm opheffing Yobaco VOF 

-€ 248,50   DDS city (domeinnaam) 

-€ 1.099,63   Barbara vd Biezen (HAS Den Bosch Yoba intern) 

-€ 630,00   Dries Habraken (HAS Den Bosch Yoba intern) 

-€ 642,00   Mark de Koff (Erasmus universiteit Yoba intern) 

-€ 3.695,69   afvullen en verpakken Yoba sachets 

€ 12.297,82   donaties (incl particulieren) 

€ 4.000,00   Rentevrijeleningen 

-€ 659,45   Commond kosten ontwerp sachet en overig 

-€ 72,00   Life Dairy transfer provisie kosten 

-€ 1.328,00   Life Dairy School Feeding Program 

-€ 3.310,00 
 

Project reis Rkort reis/verblijf Rkort Ug jan-mar 2013 

-€ 3.310,00   
 
Projectreis Ctuijn reis/verblijf Ug jan-mar 2013 

€ 1.128,74   total 2013 

      

€ 5.295,37   saldo 31-12-2013 
 
Tabel 1: Overzicht Yoba for Life inkomsten en uitgaven en eindsaldo 2013. 
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Vooruitblik op 2014  

Begin 2014 zullen Remco Kort en Coosje Tuijn het Yoba for Life project in Uganda verder gaan 

uitrollen. Er is contact gelegd met Heifer (zie eerder) om dit op verschillende plekken buiten Kampala 

te gaan uitzetten.  

In het tweede kwartaal van 2014 zal wederom een Yoba projectleider het werk in Uganda van  de 

huidige projectleider Mark de Koff, en Remco Kort en Coosje Tuijn overnemen en zich richten op het 

verder introduceren van het Yoba productieprotocol bij kleine yoghurtbedrijfjes via Heifer rondom 

Kampala.  

 

Slotwoord 

Het bestuur van Yoba for Life Foundation bedankt allen die het Yoba for Life concept met raad en 

daad belangeloos hebben ondersteund. Yoba make you better, You better make Yoba. 

                                             

 

 

Wilbert Sybesma     Remco Kort 

Secretaris/Penningmeester    Voorzitter 

Amsterdam, 18 maart 2014 

 


