
 
 
 
 
 

Beleidsplan Projecten 2014-2018+ 
Stichting Kinderen van Uganda 

  



Ouders in Uganda helpen zodat zij hun kinderen kansen kunnen bieden 
  
Stichting Kinderen van Uganda (KvU) werkt op diverse plekken in Uganda samen met de lokale bevolking. 
Op al die plekken is sprake van armoede, zeer kwetsbare kinderen, gebrek aan voeding en onderdak en onderwijs van laag niveau. 
Maar op al die plekken staan gemeenschappen op om de eigen situatie onder ogen te zien, om eigen plannen te maken voor verbetering van de leefomstandigheden. 
Deze kracht van gemeenschappen geeft hoop op echte verbeteringen, speciaal voor kinderen. 
Concrete verbeteringen zijn zichtbaar geworden. 
  

KvU mag hierin hun partner zijn en gemeenschappen ondersteunen in het maken van community action plans. 
Alle projecten van KvU zijn community-based. Daarom sluiten ze goed aan op de mogelijkheden ter plekke en dragen gemeenschappen zelf verantwoordelijkheid. 
Het zijn hun plannen, hun betekenisvolle stappen, hun resultaten. 
Op die manier ontstaan duurzame veranderingen. 
  

In het Beleidsplan 2014-2018+ zet KvU alle projecten op een rij die in Uganda worden ondersteund. 
Die ondersteuning richt zich op morele ondersteuning, informatie uitwisseling en ondersteuning in de uitvoering. 
Ook financiële ondersteuning. Soms concrete investeringen maar meestal in aanvulling op hetgeen de gemeenschappen zelf proberen te investeren in geld en arbeid.  
Deze vormen van ondersteuning door KvU worden in Uganda bijzonder op prijs gesteld. 
Het helpt hen om door te gaan en niet op te geven. 
  

Door de steun van velen kan KvU helpen kansen te bieden in Uganda. 
Donateurs, vrijwilligers, scholen, bedrijven, kerken, fondsen en veel meer. 
Daar zijn we zeer erkentelijk voor. 
We hopen dat dit Beleidsplan 2014-2018+ ook voor u aanleiding is om mee te doen. 
Ongetwijfeld bieden de verschillende projecten aanknopingspunten daarvoor. 
Wij zijn graag bereid tot verdere informatie over de projecten en hopen dat u uw keus wilt maken. 
Kiezen voor kansen bieden aan kinderen in Uganda 

  



Inleiding 

 
De Stichting Kinderen van Uganda (KvU) is sedert 1995 actief in het ondersteunen van kleinschalige projecten in rechtstreekse samenwerking met Ugandese partners 
met het doel kansen te bieden aan kwetsbare kinderen en jongeren in Uganda. 
KvU zet in de periode 2014- 2018 met projectondersteuning de samenwerking voort van: 
A. Verschillende elkaar versterkende projecten in projectgebied Kibinge: 

o ondersteuning 9 primary schools, 2 secondary schools en de teacher school 
o verbetering primair onderwijs met training en aanschouwelijk materiaal 
o voorlichtingsprogramma persoonlijke hygiëne 
o child-to-farmers praktijkstages jongeren in de landbouw 
o schoolsponsoring tien studenten animal treatment and management 
o trainingsprogramma’s boeren  
o voorbereiding op Agrarisch Trainingscentrum Kibinge 
o waterproject 
o bijenproject 
o schoolfarms bij alle twaalf scholen in Kibinge 
o aanplant bomen en verwerking bark cloth 
o vocational training 

B. Kayda straatkinderenproject in sloppenwijk Katwe in Kampala; 
C. Schoolsponsoring op secondary vocational school in Mukono (Noahs Ark); 
D. Kijabwemi secondary school in Masaka 
E. Kasozi primary school in district Jinja 
 
Deze projecten worden hierna nader beschreven. 
 
Enkele projecten in Kibinge worden uitgevoerd in het samenwerkingsverband Connect2Uganda (KvU, Up4S, WHC, AOC en gemeente Deventer), met de Groene 
Campus Helmond en met vele andere partners.  
KvU mag zich steeds verheugen in de inzet van vrijwilligers en de financiële bijdragen van donateurs en sponsoren. Hierdoor is het mogelijk dat KvU de Ugandese 
partnerorganisaties kan ondersteunen in het door hen maken van eigen plannen voor verbetering en deze uitvoeren. Op die manier op basis van hun voorstellen 
“kansen bieden aan kinderen in Uganda”. 
 
 
Deventer, 1 mei 2014, 
Het bestuur van Kinderen van Uganda. 

  



Projecten 
 
 

A. Projectgebied Kibinge 
 
Kibinge is een subcounty in district Bukomansimbi in het zuidwesten van Uganda, vlakbij Masaka. Het is een arm plattelandsgebied met 16 dorpen waarin zo’n 90 % van 
de bevolking moet rondkomen van de magere opbrengsten van de landbouw, vooral koffie en bananen. Het ontbreekt in het gebied aan van alles, zoals medische zorg 
en schoon drinkwater. KvU richt zich vooral op empowerment: het stimuleren van de lokale gemeenschappen om eigen plannen te maken ter verbetering van de 
omstandigheden. We doen dat door workshops community action plan. Zo ontstaan community-based project-voorstellen, die goed aansluiten op de eigen 
mogelijkheden. Daarmee de grootste kans op echte, duurzame ontwikkeling. Met steun van sponsoren hebben we een community house kunnen bouwen als centrum 
van activiteiten. Schooltuinen zijn aangelegd. Een drinkwaterproject wordt binnenkort afgerond. Leerwerkstages Child to Farmers zijn opgezet. Associaties van boeren 
(koffieboeren, boomaanplanters en bijenhouders) worden ondersteund. Ouders en scholen organiseren eigen fundraisingsactiviteiten ter verbetering van de voeding op 
scholen. Veel is in gang gezet en met onderstaande projecten willen we bijdragen in een verdergaande structurele verbetering. Stap voor stap. 
 
 

 

 
  



A.1 Project SchoolSupport (Kibinge) 
 
KvU ondersteunt de scholen in de streek Kibinge in het zuidwesten van Uganda. Het gaat om 9 lagere scholen, 2 scholen voor voortgezet onderwijs en de Teacher 
school, een soort Pabo. 
In het project SchoolSupport willen we een flinke impuls geven aan de 9 lagere scholen en later volgen de twee scholen voor voortgezet onderwijs. 
Het gaat om de volgende initiatieven in de komende vier jaar: 

 Iedere leerling krijgt twee schoolboeken. Twee leerlingen delen samen hun twee verschillende boeken zodat ze de vier vakken kunnen volgen (literacy, english, 
mathematics and social studies). Een school heeft gemiddeld zo’n 450 leerlingen, zodat er voor de vier vakken 900 boeken nodig zijn. Deze boeken blijven op school 
en worden goed en veilig beheerd door het schoolhoofd. 

 Iedere school krijgt voor de lagere klassen aanschouwelijk schoolmateriaal. De Teacher school maakt in haar lesprogramma voor toekomstige leerkrachten gebruik 
van zelfgemaakt aanschouwelijk materiaal. In samenwerking met deze school wordt aanschouwelijk materiaal voor alle 9 lagere scholen gemaakt als een vorm van 
vocational training. De Teacher school traint de leerkrachten in het gebruik. In alle klassen voor de jongste kinderen komt aanschouwelijk schoolmateriaal 
beschikbaar. 

 Iedere leerling krijgt schoolmateriaal, zoals schriften en pennen, zodat ze zelf goed kunnen oefenen in schrijven. 

 Alle 9 lagere scholen krijgen eenvoudige zitbankjes en schoolbanken. 

 Alle 9 lagere scholen krijgen een schommel en een wip op het schoolterrein. 

 Alle leerlingen van de 9 lagere scholen worden 1 keer per jaar onderzocht door een schoolarts. De kinderen worden gewogen en hun lichamelijke ontwikkeling wordt 
gevolgd. 

 Alle leerkrachten krijgen jaarlijks een training in lesmethoden. 

 Alle 9 lagere scholen ontvangen jaarlijks een aantal lees- en prentenboeken. 
 
Voor de periode 2014-2018 willen we het volgende realiseren: 
 

 bijzonderheden 2014 2015 2016 2017 2018 kosten 

Schoolboeken Per school (450 ll) = ( Ush 
4.450.000) € 500 x 12 scholen  
x 3 jaar 

€   2.250 €   3.750 €   4.950 €   4.950 €   2.100 €  18.000 

Aanschouwelijk 
schoolmateriaal 

Plan nog uit te werken 
PM PM PM PM PM PM 

Schoolmaterialen Aanvullende bijdrage op 
bijdragen ouders, per jaar € 
500 

€   1.200 €   1.200 €   1.200 €   1.200 €   1.200 €   6.000 

Zitbankjes/schoolbanken Aanvullende bijdrage voor de 
9 primary schools: € 300 x 9 

 €     900 €     900 €     900  €   2.700 

Schommel/wippen maken 
en onderhouden 

9 primary schools x gemiddeld 
€ 40 

€     360     €     360 

Jaarlijkse controle 
schoolarts/verpleegkundige 

voor alle 12 scholen Kibinge,  
per jaar € 750 

€     750 €     750 €     750 €     750 €     750 €   3.750 

Totaal        €  30.810 

 
  



A.2 Project Persoonlijke Hygiëne (Kibinge, Kasozi, Kayda) 
 

 
 

Sanitatie is een groot probleem op scholen. Toiletten zijn vaak in een slechte staat. Inmiddels hebben ouders op scholen acties ondernomen om te zorgen dat de deuren 
van toiletten voor vooral de meisjes weer hersteld worden. 
In het project Persoonlijke Hygiëne wordt de volgende stap gemaakt. Ongemak vanwege ongesteldheid is veelal een reden dat meisjes de school verzuimen. Er zijn geen 
goede voorzieningen voor hen op scholen en door armoede ontbreekt het vaak ook aan persoonlijke hygiënische middelen. Vaak vormt dit een reden waarom meisjes 
volledig afhaken in de hoogste klassen van de primary school. 
 
Het project Persoonlijke Hygiëne richt zich op: 
- bevorderen van deelname van meisjes aan het onderwijs 
- jaarlijkse voorlichtingsprogramma’s voor meisjes over persoonlijke hygiëne e.d. 
- verbreding daarvan naar vrouwen in de communities 
- beschikbaar stellen van Afripads, maandverband dat gemaakt wordt van papyrus  
- bouwen van eenvoudige washrooms voor meisjes bij de twaalf scholen in Kibinge, de Kasozischool in Jinja en het Kayda-centre(met toilet en vorm van 

watervoorziening) 
- opzetten van een duurzaam afvalsysteem voor verbandmiddelen e.d. 

  



 bijzonderheden 2014 2015 2016 2017 2018 kosten 

Jaarlijkse voorlichtings-
programma’s meisjes 

12 scholen Kibinge, school 
Kasozi, Kaydacentre: totaal 14 
programma’s per jaar, trainer,  
14 x 0.5 dag   voorlichtings-
materiaal 

 
€   1.050 
€     100 

€   1.050 
€     100 

€   1.050 
€     100 

€   1.050 
€     100 

€   4.200 
€     400 

Jaarlijkse voorlichtings-
programma’s vrouwen 
Kibinge 

In community house Kibinge, 
bijdrage  €     300 €     300 €     300 €     300 €   1.200 

Beschikbaar stellen 
maandverband op 3 
locaties 

t.b.v. 
voorlichtingsprogramma’s   €     500 €     500 €     500 €     500 €   2.000 

Washroom voor meisjes bij 
scholen Kibinge, Kasozi en 
Kaydacentre (toilet en 
wasruimte) 

Co-productie met 
communities. Per school € 
2.000 x 14 

 €   6.000 €   6.000 €   7.000 €   7.000 €  28.000 

Afvalsysteem Co-productie communities  €     500    €     500 

Totaal:       €  36.300 

  



A.3 Schoolfarms (Kibinge) 
 

 
 
De doorontwikkeling van de reeds aangelegde schooltuinen in Kibinge naar Schoolfarms bij alle 12 scholen in Kibinge. Op de Schoolfarms gaat het om een 
ketenbenadering van gewassen telen, houden van (klein)dieren, verwerken van mest, compostering en bijen houden. De Schoolfarms maken onderdeel uit van het 
lesprogramma waardoor schoolkinderen kennis maken met nieuwe gewassen en teeltmethoden. Op die manier wordt de interesse voor een nieuwe manier van werken in 
de landbouw bevorderd. Jongeren zijn veelal op de landbouw aangewezen in het plattelandsgebied van Kibinge. 
Ouders en boerenassociaties worden betrokken bij de Schoolfarms. De opbrengst ervan komt beschikbaar voor voeding van kinderen. Iedere Schoolfarm wordt begeleid 
door een Greenteam, bestaande uit een leerkracht, enkele ouders en enkele schoolverlaters uit het betreffende dorp als vorm van vocational training. De twaalf 
Greenteams worden begeleid door een professionele trainer. De greenteams begeleiden ook de ouders in het aanleggen van de eigen homefarm.  Dit project wordt 
uitgevoerd binnen de samenwerking van Connect2Uganda. 
 
Het project Schoolfarms richt zich op: 
- voorzien van de 12 scholen in Kibinge van een Schoolfarm: voldoende ruimte voor het telen van gewassen, houden van (klein)dieren, houden van bijen, verwerken van 

mest en compostering 
- voorzien van de 12 scholen van een watervoorziening (borehole, waterharvest e.d.) 
- instellen van greenteams, bestaande uit een leerkracht,, enkele ouders en schoolverlaters die vanwege armoede niet in de gelegenheid zijn om de secondary school te 

bezoeken, te selecteren uit de betreffende dorpen 
- begeleiden van de greenteams door een aan te stellen professionele begeleider, die alle greenteams gaat begeleiden 
- het maken van lesprogramma’s en het opnemen van deze programma’s in het schoolprogramma 
- het beschikbaar stellen van de opbrengsten van de Schoolfarm als voeding voor kinderen die vanwege armoede veelal maar één maaltijd per dag krijgen. 
- Het betrekken van de ouders en de scholen in het project. 

 

 bijzonderheden 2014 2015 2016 2017 2018 kosten 



Omheinen van de 12 
schoolfarms, inrichten van 
de schoolfarms 

Samen met communities en 12 
scholen €     2.500 €     2.500 €     2.500 €     2.500  €    10.000 

Bouwen van eenvoudige 
ruimten voor materialen en 
opslag 

Samen met communites en 12 
scholen 

€     1.800 €     1.800 €     1.800 €     1.800  €     7.200 

Aanschaf zaaigoed, 
bewerkings-materialen, 
gereedschappen, 
koeienmest, e.d.  

Samen met communities en 12 
scholen 

€     6.200 €     6.200 €     6.200 €     6.200  €     24.000 

Training greenteams, 
trainer, opstellen van 
lesbrieven, e.d. 

 
€     4.300 €     4.300 €     4.300 €     4.300  €    18.200 

Startpakketten voor 
stimulering homefarms 

Vergoeding leden greenteams 
(50 x 12 x 12) €     3.000 €     3.000 €     3.000 €     3.000  €    12.000 

Totaal  Eenmalig  €    17.800 €    17.800 €    17.800 €    17.800  €    71.400 

 
  



A.4  Voedingsprobleem (Kibinge) 
 

De helft van de kinderen komt op school zonder ontbijt en zonder geld voor een middagmaal. 
Deze situatie is onacceptabel. Het voedingsprobleem wordt aan de orde gesteld in meetings van scholen en ouders. Scholen worden gestimuleerd om door middel van 
fundraisingsactiviteiten zelf gelden bijeen te brengen voor het aanpakken van het voedingsprobleem op de korte termijn. Op langere termijn moeten de schoolfarms 
voorzien in de benodigde voeding. Ook wordt de overheid aangesproken op haar verantwoordelijkheid ten aanzien van foodsecurity. Indien scholen en ouders 
fundraisingsactiviteiten ondernemen is het van belang om deze activiteiten te stimuleren en te ondersteunen. KvU stelt daarvoor jaarlijks een bedrag beschikbaar. 

 

  bijzonderheden 2014 2015 2016 2017 2018 kosten 

Fundraisingsactiviteiten 
door scholen en ouders 
vanwege het 
voedingsprobleem 

Waarderingsbijdrage vanuit 
KvU per school per jaar 
maximaal € 250 x 12 

€ 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 

 
 

 
  



A.5  Child-to-Farmers (Kibinge) 
 

 
 

Samen met de scholen en communities is het programma Child-to-Farmers ontwikkeld. 
Dit is een praktijkleerstage gedurende de drie vakantieperiodes. Een groep jongeren (schoolverlaters en leerlingen van P7) maken in vier weken tijd kennis met allerlei 
aspecten van de landbouw (vee verzorgen, verzorging koffieplantjes, bijenteelt, biogas, etc.) 
Deze praktijkleerstages vinden plaats op de bedrijven van vier modelboeren. Het is een succesvolle aanpak waarover jongeren, hun ouders en de vier modelboeren 
enthousiast zijn. 
Op deze manier leren jongeren nieuwe aspecten van de landbouw en worden zij gestimuleerd om nieuwe methodes te ontwikkelen. Binnen Kibinge is 90% van de 
bevolking aangewezen op de landbouw door het vrijwel ontbreken van andere bestaansmiddelen. 
Na afloop van het programma Child-to-farmers ontvangen de deelnemende jongeren een certificaat en een startpakket zoals een paar konijnen, gereedschappen, 
bijenkorf e.d. 
De groep jongeren komt ook na het programma zelf bijeen om een follow up te geven aan het programma. Bijkomend effect is ook dat de modelboeren beter met elkaar 
samenwerken. 

 

  bijzonderheden 2014 2015 2016 2017 2018 kosten 

Uitvoering programma 
Child-to-Farmers met 20 
deelnemers, drie keer per 
jaar 

Kosten vervoer, lesmaterialen, 
kosten startpakket, vergoeding 
modelboeren, e.d. € 1.200 per 
groep 

€    3.600 €    3.600 €    3.600 €    3.600 €    3.600 €    18.000 



A.6  Trainingen aan boeren en jongeren (Kibinge) 
 
Aansluitend op het succesvolle programma Child to Farmers worden op de locaties van vier modelboeren trainingen gegeven aan boeren en jongeren in Kibinge. Zoals in 
heel Uganda ontbreekt het ook in Kibinge aan vormen van lager agrarisch onderwijs. De trainingen richten zich op versterking van de kwaliteit van bedrijfsvoering in de 
landbouw. De trainingen zijn vooral praktijkgericht en besteden naast vakinhoudelijke kennis vooral ook aandacht aan ondernemerschap en management. Deelnemers 
worden tevens getraind in het overdragen van hun kennis aan andere boeren. Train the trainer dus. Het –in samenwerking met C2U- te ontwikkelen DAK in Bukomansimbi 
kan hierin een rol spelen. 

 

 bijzonderheden 2014 2015 2016 2017 2018 kosten 

Uitvoering trainingen van 5 
dagen aan boeren en 
jongeren met 20 
deelnemers, 4 keer per 
jaar 

Kosten trainers, vervoer, 
lunches, lesmaterialen, 
vergoeding modelboeren, 
startpakket nieuwe teelten e.d. 
Per training € 1.200 x 4 

- €   4.800 €   4.800 €   4.800 €   4.800 €   19.200 

 
A.7  Agrarisch Trainingscentrum Kibinge 
 
Training aan boeren en jongeren vindt op de kortere termijn plaats op de locaties van vier modelboeren in Kibinge. Vanwege het ontbreken van kwalitatief goede (lagere 
en middelbare) agrarische opleidingen is het de ambitie om op termijn te komen tot de realisatie van een Agrarisch Trainingscentrum in Kibinge. Hier zal dan een brede 
reeks aan trainingen en opleidingen gegeven kunnen worden die de kwaliteit van de landbouw sterk ten goede komen. Sterk praktijkgericht en met aandacht voor 
ondernemerschap en management. Een programma voor een Agrarisch Trainingscentrum Kibinge wordt voorbereid. 

 

 bijzonderheden 2014 2015 2016 2017 2018 kosten 

Voorbereidingskosten 
Agrarisch 
Trainingscentrum Kibinge 

Uitwerking van model 
€  1.500     €  1.500 

Realisatie trainingscentrum   PM PM PM PM PM 

 
  



A.8  Schoolsponsoring students Animal Tratment and Managment (Kibinge) 
 
KvU is een samenwerkingsrelatie aangegaan met SIAPROM, het vocational institute for Animal Treatment and Management in distict Gomba. Hier krijgen jongeren 
(meisjes en jongens) een tweejarige opleiding in verzorging van vee. Zij vormen de frontoffice voor allerlei meer eenvoudiger veeziekten. Omdat vanwege gebrek aan 
kennis en behandeling vaak vee onnodig sterft is deze opleiding van grote betekenis. SIAPROM is gevestigd in het nabij gelegen Gomba. Studenten uit Kibinge kunnen 
deelnemen aan de opleiding en hun stages uitvoeren in Kibinge. In een groeimodel kan op kortere termijn deze samenwerking resulteren in trainingen voor boeren in 
Kibinge, het starten van trainingsactiviteiten bij modelboeren en op langere termijn in een agrarisch trainingscentrum. 
 

 
  

 bijzonderheden 2014 2015 2016 2017 2018 kosten 

10 studenten uit Kibinge 
volgen de tweejarige 
opleiding Animal treatment 
and Management in 
Gomba. 
Per student € 1.600 voor 
de volledige 
opleiding+startpakket van € 
200.  

De studenten voeren stages 
uit in Kibinge en zetten daar 
meteen hun leerervaringen in 
door het ondersteunen van 
boeren in hun veeverzorging. 
In het 4

e
 jaar is er een 

terugbetaalregeling van 50%. 

€  8.000 €  16.000 €  18.000 €  14.400 €  10.800 €  67.200 

Onderzoek naar 
vervolgstappen in het 
groeimodel. 

 
     €  1.000 

 
 



A.9 Bijenhuis (Kibinge) 
 
In Kasota (Kibinge) is een actieve associatie van bijenhouders werkzaam. Zij maken zelf de bijenkorven. Jongeren worden sterk betrokken bij de associatie. De honing en 
honingdrank worden afgezet. In 2012 hebben twee Nederlandse bijenspecialisten een training gegeven aan o.a. deze associatie. De associatie vormt een model voor 
bijen houden in Kibinge. De huidige locatie van bijenkorven vraagt om een betere bescherming tegen diefstal. Dit vraagt om de bouw van een houten bijenhuis. Daarmee 
wordt ondersteuning gegeven aan dit belangrijke initiatief. 
 

 
 

 bijzonderheden 2014 2015 2016 2017 2018 kosten 

Bouw van het bijenhuis in 
Kasota 

Co-productie met lokale 
gemeenschap van Kasota 

 €  3.000    €  3.000 

 
  



A.10  Waterproject (Kibinge) 

 
 
In 2012 is een start gemaakt met het boren van een waterbron nabij het Community House in Buyoga, Kibinge. Dit geschiedt met een zgn. Floflo-installatie waarmee met 
handkracht naar grondwater wordt geboord. Inmiddels is het water bereikt. Vanuit de waterbron zal m.b.v. een waterdruppelinstallatie de schoolfarm van de Malekuschool 
van water voorzien worden. 
Voor deze waterbron is inmiddels een waterbestuur gekozen. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de bron en pomp en voor verkoop van water aan de 
dorpsgenoten. Met de opbrengsten hiervan kan het bestuur voorzien in noodzakelijk onderhoud en reparaties. 
Zoals vermeld bij A3 SchoolFarms is het noodzakelijk dat alle schoolfarms de beschikking krijgen over water. Dat kan o.a. verkregen worden door waterharvest danwel het 
boren van een waterbron. Uitgegaan wordt van het jaarlijks boren van een waterbron met de Floflo. 

 

 bijzonderheden 2014 2015 2016 2017 2018 kosten 

Aanbrengen van een 
waterbron m.b.v. de Floflo, 
jaarlijks 1 waterbron bij de 
12 scholen 

Uitvoering door het Flofloteam 
Kibinge en medewerking 
vanuit de communities 
Boren bron en aanbrengen 
van handpomp 

€  5.000 €  5.000 €  5.000 €  5.000 €  5.000 €  25.000 

 
  



A.11  Doorlopende projecten Kibinge 
 

 bijzonderheden 2014 2015 2016 2017 2018 kosten 

Workshops Community 
Action Plan: inwoners van 
Kibinge maken hun eigen 
plannen voor verbetering 

Twee keer per jaar 

€    800 €    800 €    800 €    800 €    800 €    4.000 

Art Workshops door 
houtdrukkunstenaar Fred 
Mutebi met kinderen, 
wees-kinderen en ex-
kindsoldaten 

Vier keer per jaar in Kibinge en 
elders 

€  5.000 €  3.000 €  3.000 €  3.000 €  3.000 €  18.000 

Samenwerking met 
associaties van boeren 

Ondersteuning in uitvoering 
van hun family approach 
waarin zij gezinnen van leden 
ondersteunen 

€    500 €    500 €    500 €    500 €    500 €    2.500 

Onderhoud Community 
House 

Jaarlijkse bijdrage aan 
community voor het door hen 
onderhouden van het 
community house 

€    500 €    500 €    500 €    500 €    500 €   2.500 

Aanplant bomen (Mutuba 
tree) en verwerking bark 
cloth 

Jaarlijkse bijdrage in training 
van jongeren in aanplant en 
bewerking duurzame bark 
cloth 

€    500 €    500 €    500 €    500 €    500 €   2.500 

 
  



B   Kayda straatkinderenproject Kampala 
 
Kayda speelt een belangrijke rol in de opvang van straatkinderen in Kampala. Het centrum is gelegen in sloppenwijk Katwe en biedt onderdag aan 36 jongeren, 18 
meisjes en 18 jongens. Daarnaast wordt een grotere groep jongeren bereikt, vooral via hun out-reachende activiteiten. KvU ondersteunt Kayda sedert 1995 met concrete 
hulp in de vorm van energiezuinige kooktoestellen, brandblussers, bibliotheek, muziekinstrumenten, etc. 

 

 bijzonderheden 2014 2015 2016 2017 2018 kosten 

Jaarlijks vast te stellen 
projectvoorstel voor concrete 
ondersteuning 

Bijdrage van KvU 
€  900 €  900 €  900 €  900 €  900 €  4.500 

 

 

 
  



C  Schoolsponsoring secondary vocational school Mukono 
 
Beroepsgericht onderwijs biedt een werkelijke toekomst aan jongeren in Uganda. De kosten voor het volgen van voortgezet onderwijs moeten de ouders/verzorgers zelf 
betalen. Daardoor is voortgezet onderwijs voor vele jongeren onbereikbaar. KvU ondersteunt negen jongeren in het volgen van de secondary vocational school in Mukono 
(Noah’s Ark) waar ze in praktijkgericht onderwijs een vak leren waar toekomst in zit voor hen.  

 

 bijzonderheden 2014 2015 2016 2017 2018 kosten 

Schoolsponsoring twaalf 
leerlingen in voortgezet 
beroepsonderwijs 

Drie-/Vierjarige opleiding 
€  7.410 €  5.745 €  4.110 €  4.110 €  4.110 €  25.485 

 
D  Kijabwemi secondary school Masaka 
 
De Deventer school Het Vlier (havo/vwo) en KvU zijn partners geworden in het aangaan van een langerdurende samenwerking met  Kijabwemi secondary school in de 
nabijheid van Masaka. Binnen deze samenwerking vindt uitwisseling plaats van inhoudelijke kennis en wordt toegewerkt naar een werkbezoek in 2015. De 
Kijabwemischool heeft ca. 1.000 leerlingen. Op basis van voorstellen wordt gekomen tot ook materiële ondersteuning. 

 

 bijzonderheden 2014 2015 2016 2017 2018 kosten 

Ondersteuningsprogramma 
Inhoudelijk en materieel 
 

Nog vast te stellen voorstellen 
     PM 

 
E  Kasozi primary school (Jinja district) 
 
Reeds lange tijd ondersteunt KvU de Kasozi primary school. Zo is er een waterbron aangebracht en zijn schoolboeken ter beschikking gesteld. De Kasozischool maakt 
ook onderdeel uit van de samenwerking tussen KvU en Het Vlier (havo/vwo). Een langerdurende samenwerking met de Kasozischool is aangegaan. Binnen deze 
samenwerking vindt uitwisseling plaats van inhoudelijke kennis en wordt toegewerkt naar een werkbezoek in 2015. De Kasozischool heeft ca. 700 leerlingen. Op basis van 
voorstellen wordt gekomen tot ook materiële ondersteuning. 
 

 bijzonderheden 2014 2015 2016 2017 2018 kosten 

Ondersteuningsprogramma 
Inhoudelijk en materieel 

Nog vast te stellen voorstellen 
€  900 €  900 €  900 €  900 €  900 €  4.500 
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