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Samenvatting
KvU werkt in zeven Ugandese regio’s met als grootste
projectgebied de subcounty Kibinge. Kibinge heeft circa
32.000 inwoners en 16 dorpen. Empowerment,
zelfwerkzaamheid en samenwerking zijn de
sleutelbegrippen.
KvU ondersteunde in 2015 16 scholen,7
associations/coöperaties,1 straatkinderencentrum, 1 health
centre en een groot aantal projecten. In Kibinge is het
Community House met Internetschool het brandpunt van de
activiteiten.

Het Transformation Model staat voor zelfwerkzaamheid van communities, scholen en associations in
het ontwikkelen van eigen plannen voor verbetering en het nemen van verantwoordelijkheid voor de
uitvoering daarvan. Empowerment en community-building maken veel mogelijk.

In 2015 is het KvU-model ‘’Voedselzekerheid en AgriBusiness van onderop’’ ontwikkeld om kinderen
en jongeren van jongs af aan te betrekken bij activiteiten in landbouw en veeteelt en ze door training
en support kansen te bieden in het opbouwen van een bedrijfje: farming as a business
In 2015 hebben 90 jongeren deelgenomen aan de kijkstages van Child to Farmers. In totaal zijn dat er
in de afgelopen jaren 300 geweest.
In 2015 hebben 25 jongeren in het Platform hun eerste stappen gezet in het opbouwen van een
eigen landbouwbedrijf. Plannen zijn ontwikkeld voor een tweede Platform van 25 jongeren.
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In 2015 zijn er afspraken gemaakt voor de samenwerkingsovereenkomst van KvU met de grote
Association of Coffeefarmers Kibinge. Gezamenlijk wordt een agribusiness-training geboden aan de
jongeren van het Platform.
De aangelegde drie grote schooltuinen hebben in 2015 schoolkinderen voorzien in voeding. Totaal 30
kinderen hebben deelgenomen aan de greenteams. Plannen voor 2 extra school tuinen zijn gereed.
Vele schoolkinderen hebben op de Internetschool de eerste ervaringen opgedaan in de digitale
wereld.
60 kinderen van de twee armste scholen hebben deelgenomen aan een summer camp (via Join for
Joy).
Samen met een fashion designer is in 2015 een pilot uitgevoerd voor het ontwikkelen van producten
van bark cloth voor de westerse markt. Komen tot product- en waardeketens.
De samenwerking met het Health Centre Kibinge is geïntensiveerd. Gezamenlijk zal uitvoering
worden gegeven aan het project ‘’Girls to school: always!’’
In 2015 is het startbedrag bijeengebracht voor de reparatie van waterpompen tijdens de Brink tot
Brinkloop.
Alle 9 primary schools in Kibingewerken met het interactieve lesprogramma ‘’Happy Start’’.
De 3 gesponsorde studenten uit Kibinge op SIAPROM doen het goed en bereiden de start van hun
bedrijfje in behandeling van vee en advisering van boeren in Kibinge voor
Door de goede samenwerking met Het Vlier zijn de KvU-projecten Kasozischool, Kayda
straatkinderenproject en Kijabwemischool ondersteund
6 leerlingen van The New Horizon school hebben hun opleiding afgerond met een examen.
2 studenten van de UT Twente zijn door KvU uitgezonden naar Kibinge voor onderzoeken.
Voorzitter van KvU Ruud Boon heeft in oktober 2015 een werkbezoek gebracht aan Uganda.
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Voorwoord
Stichting Kinderen van Uganda (KvU) is sedert 1995 actief in Uganda. In haar werk staat de
verbetering van de positie van kinderen en jongeren centraal. Dat is nog steeds heel hard nodig.KvU
werkt hierin samen met allerlei Ugandese partners zoals communities, scholen en associations. Zij
kennen de huidige situatie van dichtbij en weten welke mogelijkheden voor verbetering noodzakelijk
en realiseerbaar zijn. Zij maken hun eigen plannen en nemen verantwoordelijkheid voor de
uitvoering. Step by step willen ze komen tot betere leefomstandigheden. Ondanks armoede voeren
zij onder andere ook fundraisings activiteiten uit. Ogenschijnlijk kleine stappen, maar ze zijn van
grote betekenis voor het ontwikkelen van Eigen Kracht.
Het is voor het bestuur van Stichting Kinderen van Uganda (KvU) een voorrecht om
samenwerkingspartner van hen te zijn. Meedenken in verbetermogelijkheden en bijdragen in
financiele zin. Dit laatste met de zeer te waarderen support van donateurs, sponsoren, bedrijven,
organisaties, kerken.
Onze inzet is gericht op verbetering van onderwijs, gezondheidszorg en de sociaal-economische
posities. Dit laatste richt zich vooral op het bieden van kansen van jongeren op het opbouwen van
een bestaan in de landbouw en veeteelt. Daarom ontwikkelden wij het basale KvU-model
‘’Voedselzekerheid en AgriBusiness van onderop’’: het verbeteren van de voedselsituatie in Uganda
door jongeren van jongs af aan te betrekken bij agrarische initiatieven en ze door training en andere
faciliteiten te laten toewerken naar het opbouwen van een eigen bedrijfje en daarmee
bestaanszekerheid. Wij geloven in de eigen kracht van Ugandese jongeren, die op deze wijze niet
wegvluchten nar de grote steden maar op het platteland het noodzakelijk nieuwe kader vormen.
Het KvU-model werkt en dat geeft hoop op echte verbeteringen.
In 2015 is door de samenwerking met alle partners in Uganda en Nederland veel bereikt. Dit
jaarverslag 2015 is daar de weergave van. Wij danken ieder voor de zeer te waarderen inzet in
scholen, gezondheidscentrum, associaties, projecten, e.d. en wij danken in het bijzonder onze
coördinatoren in hun medewerkers in Uganda.

Deventer, 15 februari 2016

Het bestuur van Stichting Kinderen van Uganda
Ruud Boon, voorzitter
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Organisatie in Nederland
Visie en missie
Stichting Kinderen van Uganda (KvU) gelooft sterk in de eigen kracht van Ugandezen om
vanuit zelfwerkzaamheid eigen plannen te ontwikkelen voor verbeteringen en
verantwoordelijkheid te nemen in de uitvoering ervan. Deze verbeteringen komen vooral de
positie van kinderen ten goede.
Stichting Kinderen van Uganda ondersteunt de partners in Uganda in het ontwikkelen en
uitvoeren van plannen door het leveren van kennis en financiële ondersteuning. Bij dit
laatste gaat het om ondersteuning naast de bijdragen die binnen Uganda zelf gegenereerd
worden. KvU spant zich in om sponsoren aan te trekken en voert daarnaast activiteiten uit
samen met een groot aantal partners.

Bestuur en vrijwilligers
Het bestuur van KvU bestaat in 2015 uit de volgende bestuursleden:
Ruud Boon, voorzitter
Beppie Koeslag, secretaris
Alwy Roelofs, penningmeester
Gerry Blaauw, lid
Bas van Nieuwburg, lid
Bas van Gageldonk, lid (sedert december 2015)
Het bestuur komt maandelijks bijeen in de bestuursvergadering en tussendoor in allerlei
overlegmomenten met partners. KvU weet zich gesteund door en heeft grote waardering
voor de grote groep van vrijwilligers die zich inzetten voor activiteiten.
Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor hun inzet.
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Samenwerkingspartners
KvU is partner binnen het samenwerkingsverband Connect2Uganda, samen met de
Gemeente Deventer, Windesheim WHC, AOC Twello en Up4S. De
samenwerkingsovereenkomst is in 2011 aangegaan voor vijf jaar. Deelgenomen wordt aan
het programma van VNG-international voor versterking van het lokaal bestuur in district
Bukomansimbi waarvan Kibinge een subcounty is. Daarnaast gaat het om agrarische scholing
en de aanleg van school gardens. Binnen deze samenwerking zijn in 2015 de concrete
plannen gemaakt voor de aanleg van twee school gardens in Kibinge.
Het Vlier, school voor voortgezet onderwijs voor Havo/VWO in Deventer, is een belangrijke
samenwerkingspartner geworden van KvU. In hun programma ‘’Vlier Goes Uganda’’
besteden ze in verschillende lessen aandacht aan Uganda en ontwikkelingssamenwerking.
Achttien leerlingen zijn mee geweest voor een werkbezoek aan Uganda in februari 2015. Het
Vlier heeft zich in 2015 gericht op een aantal projecten.
Diverse contacten zijn er gelegd met bedrijven in Deventer. Voorzitter Ruud Boon is
ambassadeur van Deventer Internationaal, het samenwerkingsverband van bedrijven,
onderwijs, cultuur, ngo’s en de gemeente Deventer. Deelgenomen wordt aan Deventer
Wereldstad.
In 2015 heeft KvU ondersteuning gehad van de volgende bedrijven/organisaties:
Emté Mensink uit Bathmen, Birza Design uit Deventer, De Printhut uit Deventer, Ermis
internetdiensten uit Rotterdam, Gemeente Deventer, Ieder1 uit Deventer, Stoop & Co uit
Deventer en De Negro boekwinkel uit Bathmen.

Strategisch Beleidsplan 2014-2018
KvU heeft het Strategisch Beleidsplan 2014-2018 opgesteld als richtsnoer voor de
ontwikkelingen en activiteiten in deze periode. Op die wijze wordt gewerkt aan structurele
verbeteringen en continuïteit. Het beleidsplan is opgesteld in samenwerking met de
Ugandese partners. Het plan is te downloaden van de website.
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Activiteiten in Nederland
KvU stelt zich ten doel om projecten in Uganda te ondersteunen. Daarom richt KvU zich in
Nederland op informatieverschaffing en fondswerving. Voor dit laatste worden in
samenwerking met partners activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd.
-

-

Brink tot Brinkloop 28 december 2015.
Benefietconcert met het Russisch Vocaal Ensemble en folkzangeres Linde Nijland
en begeleider Bert Ridderbos in Lochem, gecombineerd met een
(verkoop)expositie van werken van Fred Mutebi op 18 oktober 2015.
Schoolrestaurant en markt van de Dorpsschool in Bathmen op 27 januari 2015
Kerstmarkt in de Lebuïnuskerk in Deventer van 17 t/m 19 december 2015.
(Verkoop)expositie werken van Fred Mutebi bij CVJO in Rijssen van 7 januari t/m
maart 2015.
FAIR TRADE MARKT gecombineerd met een (verkoop)expositie van Fred Mutebi
in de Ichtuskerk in Colmschate op 10 april 2015.

Communicatie en producten
In 2015 is door medewerking van EGAA Deventer een nieuwe website ontwikkeld voor KVU
KIBINGE. Een eigen website die informeert over alle lopende projecten in Kibinge. Ook de
''eigen'’ KvU website is in 2015 volledig vernieuwd en toegankelijker geworden. Hetzelfde
geldt voor de maandelijkse Nieuwsbrieven. Van de nieuwe kunstwerken van Fred Mutebi is
een serie van vijf kunstkaarten-setjes gemaakt. Een prachtige aanvulling waar veel
belangstelling voor is. In het maken van alle nieuwe ontwerpen hebben we dankbaar gebruik
gemaakt van de diensten van Birza Design Deventer.
In 2015 zijn tevens een aantal kunstwerken van Fred Mutebi verkocht.
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Onderzoeken door studenten
In 2015 zijn twee studenten, verbonden aan de Universiteit Twente, uitgezonden naar
Kibinge.
Van 1 februari tot 12 april 2015 heeft Thomas Langkau zijn stage gelopen in het
projectgebied van KvU in Uganda. Zijn studie betrof de minor ‘Sustainable
Development in Developing Countries’ aan het Department of Governance and
Technology for Sustainability (CTSM) van de Faculty of Behavioural, Management and
Social Sciences aan de University of Twente.
De volgende onderzoeksvraag was geformuleerd: Hoe ondersteunt KvU de ontwikkeling
van Kibinge door haar agrarische projecten? Om deze vraag te beantwoorden is de
Sustainable Livelihood Approach als indicator gebruikt. Het blijkt dat alle 5 doelen van dit
model (vergroten van Human, Social, Natural, Physical en Financial Capital) worden bereikt.
Het Human, Social en Financial Capital het meest, Physical het minst, maar door de gebruikte
methodes (duurzaam) wordt ook het Natural Capital uitgebreid. We zijn erg blij met deze
conclusies en maken ook van de aanbevelingen van Thomas in zijn rapport gebruik om nog
betere effecten te bereiken.
Van november 2015 tot januari 2016 heeft student Jonas Muller onderzoek gedaan. In zijn
onderzoek richtte hij zich op de vraag hoe de deelname van lokale stakeholders (boeren,
onderwijzers en leerlingen) vergroot zou kunnen worden in het
programma‘’Weatherandclimatic change positive support program’’ met het oog op het
aanplanten van bomen. Jonas legt een duidelijke relatie met het onderwijs om jongeren van jongs af
aan hierbij te betrekken. Ook richt hij zich op boeren om land beschikbaar te stellen. In een
Stappenplan heeft hij uitgewerkt hoe de deelname versterkt kan worden in het planten van bomen,
met name fruitbomen (gezondheidsbevordering) en de Mutuba bomen (bark cloth)
De uitzending van deze twee studenten is bijzonder goed verlopen. Door hun grote interesse en open
houding zijn zij er uitstekend in geslaagd om een vertrouwensvolle relatie te leggen met de bevolking
van Kibinge en in het bijzonder met de betreffende stakeholders.
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Organisatie in Uganda
Sedert 2000 is er een hechte samenwerking met de Ugandese houtdrukkunstenaar Fred
Mutebi. Hij maakt zijn eigen kunstwerken en geeft daarnaast workshops aan de armste
kinderen zoals aidswezen, ex-kindsoldaten. Deze workshops zijn vaak de eerste keer dat
kinderen met kleuren werken. Het helpt hen om gevoelens uit te drukken. Fred heeft ons in
verbinding gebracht met de bevolking van Kibinge en daarmee is KVU KIBINGE ontstaan.
Fred Mutebi is onze landelijke coördinator.
In Kibinge geeft Stephen Kamya uitvoering aan alle activiteiten en projecten. Hij wordt
geassisteerd door Tonny Semenda en socialworker Rose Ndaga.
Zij werken samen met de twaalf scholen, de zeven associaties, het Health Centre en vele
vrijwilligers. In Kibinge is ‘’KayVeeYoe’’ (KVU) het sleutelwoord voor de onderlinge
samenwerking in verbeteringen. Voor het bestuur van KvU is het een voorrecht om met
thepeopleof Kibinge te mogen samenwerken en hen te ondersteunen in hun plannen.

Stephen

Tonny

Fred

Rose
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Sedert 2000 is er een uitstekende samenwerking met de Ugandese houtdrukkunstenaar Fred
Mutebi. Hij is voor ons de landelijke coördinator. Naast zijn inzet voor art workshops maakt
Fred zijn eigen kunstwerken. Een groot aantal daarvan hebben wij in Nederland tot onze
beschikking en tonen wij op exposities. In 2015 zijn er exposities geweest in Rijssen,
Colmschate en Lochem. In 2015 zijn de plannen gemaakt voor de uitnodiging van Fred voor
een periode van workshops en exposities in Nederland in 2016.

Bij de start van KvU in Kibinge was er 1 coöperatie, de Association of Coffeefarmers Kibinge
met zo’n 1.200 leden. Inmiddels is deze in 2015 uitgegroeid naar 2.017 leden.
Deze coöperatie doet geweldig werk in Kibinge in het ondersteunen van de koffieboeren en
hun gezinnen. In 2014 kreeg deze coöperatie de internationale Fair Trade Award. Met hen
wordt samengewerkt in de Agribusiness training voor jonge boeren. De samenwerking is in
2015 geïntensiveerd.
Sedert 2008 zijn er nog zes coöperaties gevormd:
-

Bark cloth bewerkers (oogsten en bewerken van bark cloth)
Boomaanplanters BOTFA (aanplanten van Mutuba bomen en fruitbomen)
Bijenhouders ( vrouwengroep in het dorp Kasota)
Elderlypeople (90 ouderen die zich inzetten voor kennisoverdracht aan de jeugd)
Teachers( verbetering van de kwaliteit op de 12 samenwerkende scholen)
Young farmers (leden van de Platforms voor jonge boeren)

De oprichting van deze coöperaties is het grootste voorbeeld van toegenomen
samenwerking in Kibinge. ‘’Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.’’ Dat is bijzonder
in een land dat zo lang gebukt is gegaan onder onderling wantrouwen. De coöperaties
voeren hun eigen activiteiten uit. Ze maken o.a. gebruik van het Community House voor
meetings en trainingen. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de activiteiten en KvU ondersteunt
hen daarin.
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Projecten in Uganda

Projecten in Kibinge
Subcounty Kibinge is het grootste projectgebied van KvU. Het gaat om een regio in het
zuidwesten van Uganda met 16 dorpen en 12 scholen. Sedert 2008 is KvU de partner van de
gemeenschappen en scholen hier. In dat jaar is begonnen met Workshops Community
Action Plan. Hierin beoordeelt men de eigen situatie, kijkt naar mogelijkheden tot
verbetering van de eigen situatie en stelt daar eigen plannen voor op. In deze plannen gaat
het steeds om de vraag wat zij zelf kunnen doen voor de beoogde verbetering. Welke arbeid
en tijd stellen ze beschikbaar en welke fundraising activiteiten onderneemt men. Daarnaast
worden de plannen voorgelegd aan KvU met de vraag op welke manier zij de initiatieven
kunnen ondersteunen met de gelden die beschikbaar komen van donateurs, fondsen,
bedrijven, scholen, kerken e.d. Kibinge is een benadering van onderop. Mensen nemen zelf
initiatieven en nemen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van verbeteringsplannen. Dit
is het Transformation Model Kibinge. KvU heeft gekozen voor een gebiedsgerichte
benadering met ondersteuning van projecten die op elkaar aansluiten en elkaar onderling
versterken.
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1. Community House
Het Community House in hoofddorp Buyoga in Kibinge is een teken van hoop. Echte
verbetering is mogelijk als mensen zich organiseren en in samenwerking activiteiten
ondernemen. Daardoor groeit onderling vertrouwen en dat is van groot belang in Uganda,
dat lange tijd geleden heeft onder (oorlogs)geweld. De bouw van het community house is in
fasen uitgevoerd. Stap voor stap wordt gewerkt aan de verdere invulling. Dat proces gaat
nog steeds door. Maar ondertussen is het gebouw de grote ontmoetingsplaats voor
meetings. Het is het brandpunt van activiteiten in Kibinge. In 2008 is het gebouw casco
opgeleverd. In de daaropvolgende jaren zijn er deuren en ramen aangebracht en zijn de
daken voorzien van dakgoten waarmee hemelwater wordt opgevangen. In 2015 is aan het
Community House de Internetschool toegevoegd. Ook kreeg men de beschikking over een
beamer zodat presentaties en filmvertoningen mogelijk werden.

2. KvU-model: Voedselzekerheid en Agribusiness van onderop
Kibinge is een echt plattelandsgebied met duizenden kleine familie boerenbedrijfjes voor
koffie, bananen en levensonderhoud. Families die vaak maar net het hoofd boven water
kunnen houden. Andere werkgelegenheid is er nauwelijks. Voor jongeren is de landbouw
bepaald niet cool. Het is hard werken voor een schamel inkomen. Jongeren trekken weg
naar de grote steden. Ook daar zijn er geen banen en vervalen veel jongeren in armoede of
het bestaan van een straatkind. KvU wil de communities van Kibinge helpen om jongeren
betere kansen te bieden in de landbouw en veeteelt. In hun eigen regio om zo het kader vast
te houden.
Het betere ontwikkelen van AgriBusiness wordt nog steeds gezien als een belangrijk middel
voor economische versterking. Nieuwe kennis en landbouwmethoden zijn daarvoor nodig.
Maar agrarisch onderwijs is vanwege de kosten veelal niet toegankelijk voor jongeren. Hoe
deze vicieuze cirkel te doorbreken? In Kibinge is in 2015 het volgende model van
AgriBusiness van onderop ontwikkeld.
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Het fundament vormt de aanpak van communitybuilding. Communities nemen zelf
verantwoordelijkheid voor verbetering van de eigen leefomstandigheden. Door
empowerment-programma’s wordt het geloof in eigen kracht versterkt. Samenwerking komt
op gang, de beslissende factor voor verbetering. En er komt steeds meer onderling
vertrouwen.
Vanuit dit fundament wordt de interesse van jongeren voor landbouw en veeteelt
opgewekt. Door te benadrukken dat hierin wel zeker kansen liggen voor jongeren. Goede
voorbeelden zijn hierbij essentieel om het geloof in eigen kunnen te versterken.
De volgende stap is het aanleggen en beheren van grote school gardens. Bij drie scholen is
het al gelukt om een echt grote tuin aan te leggen. De gewassen dienen als voeding voor
leerlingen die maar 1 echte maaltijd per dag krijgen. In de Greenteams werken de speciale
leerkracht, ouders en een wisselende groep leerlingen samen in het onderhoud van de tuin.
Daarmee worden ook de home gardens gestimuleerd. De tuinen vormen ook onderdeel van
het lesprogramma. Op deze manier wordt de mogelijkheden van de landbouw heel dichtbij
gebracht en serieus genomen. In 2015 zijn de afspraken rondgekomen voor de aanleg van de
volgende twee school gardens in 2016.
Een volgende stap om jongeren te interesseren in de landbouw en veeteelt is het
programma Child to Farmers dat in Kibinge zelf ontwikkeld is. In dit programma gaat een
groep van 30 jongens en meisjes gedurende een maand kijkstages doen bij modelboeren in
Kibinge. Deze boeren zijn in bepaalde aspecten net beter dan collega boeren. Hier leren
kinderen hele praktische dingen zoals het beter oppotten van koffieplantjes, het huisvesten
van kippen, het opwekken van biogas, het houden van bijen etc. Aan het eind van het
programma krijgen de jongeren een certificaat en een startpakket om zelf thuis door te
gaan, zoals een bijenkorf, een paar konijnen, e.d. In 2015 is het zevende, achtste en negende
programma van Child to Farmers uitgevoerd. In totaal hebben er nu 300 kinderen
Jaarverslag 2015 Stichting Kinderen van Uganda
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deelgenomen. Het is een geweldige ervaring voor deze jongeren. Ook wordt de
samenwerking bevorderd tussen de modelboeren en de ouders. Opnieuw: samenwerking is
de sleutel tot verbeteringen.

Uit de deelnemers aan Child to Farmers is het Platform ontstaan: 25 jongens en meisjes zijn
de onderlinge samenwerking aangegaan in het zetten van de eerste stappen naar een eigen
bedrijfje. Op een stuk beschikbaar gestelde landbouwgrond kunnen zij zelf hun eigen
gewassen verbouwen en deze te koop aanbieden op de markten van Kibinge en de grote
stad Masaka. Het gaat om organic producten zoals kolen, passionfruit, tomaten, e.d. De
jongeren doen enorm hun best en zijn een voorbeeld voor andere deelnemers aan Child to
Farmers. In 2015 is het plan gemaakt voor een tweede platform. Daarvoor is in 2015 een
samenwerking aangegaan met de Association of Coffeefarmers Kibinge. Deze coöperatie
heeft inmiddels 2.017 leden en is een belangrijke speler in het gebied. Samen wordt een
training AgriBusiness training ontwikkeld mogelijk gemaakt door de bijdrage van de
Wereldwinkel Lochem. Naast de training stelt deze coöperatie middelen beschikbaar zoals
een bankaccount en microfinanciering om de jongeren heel praktisch verder te helpen. Ook
zal een nieuw groot landbouwgebied gepacht gaan worden. Op deze manier gaan beide
Platforms van jongeren verder. De Platforms zullen zich organiseren als een association of
young farmers met een eigen bestuur.
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De volgende stap is dat de jongeren van het Platform buiten het Platform om een eigen
bedrijf gaan starten en daarmee hun eigen AgriBusiness starten. Daarmee wordt de
volledige piramide van het KvU-model AgriBusiness van onderop volledig uitgevoerd.
Jongeren kunnen voorzien in een eigen inkomen en een gezin starten in Kibinge en hoeven
niet uit te wijken naar de stedelijke gebieden. Bovendien is er sprake van verjonging in de
boerenstand met jongeren die nieuwe kennis en methoden inbrengen. KvU gelooft heel
sterk in deze benadering van onderop door jongeren kansen te bieden te werken vanuit hun
eigen kracht. De komende jaren wordt dit model verder uitgewerkt. Het kan een voorbeeld
zijn voor veel meer plattelandsgebieden in Uganda.

3. Bark Cloth ontwikkeling
Bark cloth is het duurzame natuurproduct dat verkregen wordt van de bast van de stam van
de Mutuba bomen in Kibinge. Het product is zo’n 700 geleden ontdekt. De buitenste schil
wordt van de Mutuba boom afgehaald en even gekookt. Daarna wordt de plak beklopt met
speciale houten hamers tot er lakens ontstaan die in de zon donkerbruin gekleurd worden.
Nadat de schil van de stam is afgehaald wordt deze stam weer ingepakt met modder en
bananenbladeren, waarna de stam zich volledig hersteld en een jaar later opnieuw bark
cloth verkregen kan worden. Dat kan wel zeventig jaar achtereen plaatsvinden. Het ambacht
werd de laatste jaren alleen nog uitgevoerd door oudere mannen. KvU heeft zich ingezet
voor training aan jongeren om het oude ambacht te kunnen doorgeven. Vroeger werd Bark
Cloth gebruikt door de koningen van Buganda om hun paleizen te decoreren. Het werd ook
als kleding gebruikt. Heel lang maar ook heden ten dage wordt Bark Cloth gebruikt voor
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lijkwades. Het is een zeer gerespecteerd Ugandees cultuurproduct, dat sedert 2005 ook
vermeld staat op de Wereld Erfgoedlijst van Unesco. Om Bark Cloth een nieuwe toekomst te
bieden is het van belang om de markt te vergroten. Daarom is in 2015 een pilot uitgevoerd
om door de vrouwengroep van Kibinge tassen te laten maken van Bark Cloth, van een
zodanige kwaliteit dat deze geschikt zijn voor de Westerse markt. Een eerste begin is
gemaakt. Twee Ugandese trainsters gaan hier verder op door. De hoop is dat hun producten
de vereiste kwaliteit hebben en er op deze wijze een productlijn opgestart kan worden.
Hierdoor kunnen jongeren vervolgtrainingen en inkomen krijgen. Datzelfde geldt ook voor
de groepen die de producten gaan naaien. De pilot van 2015 is uitgevoerd door een
Nederlandse fashion designer, samen met de voorzitter van KvU.

4. Health Centre Kibinge
In 2015 is de samenwerking tussen KVU Kibinge en het Health Centre Kibinge geïntensiveerd.
Samen is het plan opgesteld om uitvoering te geven aan het voorlichtingsprogramma Girls to
school: always! Hierin gaat het met name om de positie van meisjes die vanwege
menstruatie schooldagen missen of zelfs helemaal afhaken. In 2016 zal gestart worden met
de bouw van een washroom bij twee scholen, zodat meisjes zich kunnen verschonen. De
voorlichtingsprogramma’s richten zich naast de moeders ook op jongens met thema’s als
een respectvolle onderlinge omgang en de persoonlijke ontwikkeling. Health Centre Kibinge
is een heel eenvoudige belangrijke medische voorziening. Men ontbeert allerlei
hulpmiddelen. KvU gaat zich inzetten om het centrum te ondersteunen. Als eerste stap kon
in 2015 een nieuwe digitale weegschaal voor baby’s overhandigd worden waarvoor een
sponsor gelden bijeen kan gebracht.
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5. Heerlijk helder …..water!
Gezond drinkwater is nog steeds een probleem in Kibinge. Dat is gek omdat er in het
verleden in dit gebied wel waterpompen zijn aangebracht door de overheid. Maar deze
pompen zijn kapot gegaan en daarna niet meer gerepareerd. De overheid is bereid deze
pompen over te dragen aan de communities/scholen met als voorwaarde dat er
waterverenigingen worden gevormd met besturen. Deze worden dan verantwoordelijk voor
het beheer van de pompen. Maar dan moeten de pompen wel eerst gerepareerd worden en
daarvoor zegt de overheid geen geld te hebben. KVU KIBINGE wil zich inzetten voor het
repareren van de pompen om in ieder geval op alle twaalf samenwerkende scholen water te
hebben. Voor gezond drinkwater, voor verbetering van de hygiëne en voor de school
gardens. Vier scholen beschikken inmiddels over een waterpomp, de overige acht moeten
nog volgen. KvU wil deze reparaties ook mogelijk maken. De opbrengst (1.450 euro) van de
Brink tot Brinkloop 2015 is een mooie eerste stap in die richting.

6. Kibinge Day en sport
Nieuwjaarsdag 2015 was er weer de jaarlijkse startdag van activiteiten in Kibinge. Het is een
echte ontmoetingsdag voor iedereen die betrokken is bij KVU KIBINGE. Speeches, muziek en
dans en ook veel sportactiviteiten. Sport is een belangrijke motor in de empowering in
Kibinge. Het is de aanzet om te komen tot een Sport Academy waardoor sport en sportclubs
beter begeleid kunnen worden. Het zou mooi zijn als er verbinding komt tussen sportclubs in
Nederland en deze Sport Academy. Een mooi voorbeeld is de sportclub Neede die een grote
hoeveelheid sportkleding beschikbaar heeft gesteld.
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7. Join for Joy
In 2015 is het contact gelegd tussen KvU en Join for Joy, een Nederlandse organisatie die
zomerkampen voor de armste kinderen verzorgd in Kenia. Men wilde deze kampen ook
organiseren in Uganda en kwam bij ons uit. In december 2015 is een pilot uitgevoerd met
zestig kinderen van twee arme basisscholen uit Kibinge. Met een bus is men naar het
prachtige Lake Bunyoni gegaan voor vier heerlijke dagen met sport en spel en workshops. De
twee scholen kregen na afloop een grote box met sport- en spelmateriaal om door te gaan
met deze activiteiten op school. Het zomerkamp is een groot succes geworden met
enthousiaste kinderen die de mooiste dagen van hun leven beleefden. Join for Joy
beoordeelt de uitkomsten van de pilot en bepaalt dan of de activiteiten worden voortgezet
in de komende jaren in Kibinge.

8. Kwaliteitsversterking onderwijs
De twaalf scholen van Kibinge (9 primary, 2 secondary en 1 preprimary teacher school)
werken met elkaar samen. Ze hebben samen de Association of Teachers opgericht. Van
hieruit werken ze aan organisatorische verbeteringen zoals lagere kosten voor drukwerk van
examens e.d. maar ook aan inhoudelijke kwaliteitsversterking. Een belangrijk voorbeeld
hiervan is de introductie van interactief leren aan de hand van de methode ‘’Happy Start’’.
Dat staat haaks op de vertrouwde manier van lesgeven door black board onderwijs.
Interactief leren leidt tot zelf nadenken en meningen vormen. Een ander belangrijk thema is
de versterking van het spreken en schrijven van Engels. Met een goede beheersing hiervan
hebben kinderen betere kansen in het vervolgonderwijs en in het vinden van werk.

Jaarverslag 2015 Stichting Kinderen van Uganda

19

9. SIAPROM
SIAPROM staat voor Seeta Institute for Animal Production and Management, opgericht door
Dr. Mathias Wasswa. Met hem en het instituut is in de afgelopen jaren een nauwe
samenwerking aangegaan. KvU gelooft sterk in de wijze van lesgeven op het instituut,
namelijk interactief leren. Drie jongeren (Ritah, Corban en Josua) uit Kibinge volgen de
tweejarige opleiding voor veegezondheidswerker. Zij hopen deze opleiding in 2016 af te
ronden en een start te maken met een eigen bedrijfje in Kibinge voor advisering en
behandeling.
2015 is een belangrijk jaar geworden voor het instituut. Door onze bemiddeling is het gelukt
om de toekenning te krijgen van de kostbare Tailor Made Training, uitgevoerd door het
opleidingscentrum voor veeteelt DTC Oenkerk. Deze training heeft gezorgd voor een verdere
versterking van de kwaliteit van het opleidingscentrum SIAPROM.
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Projecten buiten Kibinge
1. Kasozischool (Jinja district)
Hier zijn diverse workshops uitgevoerd en sportactiviteiten gedaan. Het Vlier heeft o.a.
gezorgd dat het stevige buitenspel attributen zijn aangebracht, het hek om de school is
aangebracht en het speelveld geëgaliseerd. Het is een prachtige tijd voor de schoolkinderen
geworden.
2. Kayda straatkinderenproject (Katwe/Kampala)
Binnen Kayda hebben de kinderen en de vrouwengroep zelf allerlei sierraden gemaakt.
Het ging om een opdracht waarbij Het Vlier de sierraden in Nederland heeft verkocht.
Een eerste stap naar het verwerven van eigen inkomsten door Kayda.
3. Kijabwemi school (secondary school in Masaka)
Hier is een vol programma gedraaid met workshops en sport. Veel uitwisseling met
leeftijdgenoten. Het Vlier heeft o.a. gezorgd voor een beamer voor de school. In 2015 zijn
weer afspraken gemaakt voor het volgende tweejaarlijkse programma met opnieuw een
werkbezoek in 2017.
4. New Horizon
Dit is de secondary vocational verbonden aan Noach’s Ark. Op deze school combineren ze
voortgezet en beroepsgericht onderwijs. Voor Uganda een unieke en belangrijke vorm van
onderwijs om jongeren nog betere kansen te bieden op werk. De schoolsponsoring van KvU
is gericht op kinderen die buiten Noach’s Ark wonen en waarvan de ouders niet in staat zijn
om de schoolgelden te betalen. In 2015 heeft KvU zeven kinderen gesponsord. Aan het eind
van het jaar hebben zes ervan hun examens met goed gevolg afgelegd. Een hele mooie
prestatie.
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Vooruitzien naar 2016
Stichting Kinderen van Uganda geeft in 2016 verdere uitvoering aan het Strategisch
Beleidsplan 2014-2018. In 2016 zal vooral het accent liggen op:
-

-

Verdere uitwerking van het KvU-model ‘’Voedselzekerheid en AgriBusiness van
onderop’’ met:
o Uitvoering van het programma Child to Farmers
o Oprichting van het 2e Platform van Young Farmers
o Agribusiness training
o Samenwerking met de Association of Coffeefarmers Kibinge met daarin
het ontwikkelen van microfinanciering, beschikbaar stellen van land, e.d.
o Ontwikkelen van plannen voor foodprocessing and preservation
o De aanleg van twee nieuwe school gardens
Uitvoering van het sanitatieprogramma, vooral gericht op meisjes in hun
menstruatieperiode en de bouw van washrooms
Uitvoering van het waterprogramma met herstel van kapotte waterpompen
Ontwikkelen van een product- en waardeketen voor bark cloth en de aanplant
van bomen
Ontwikkelen van een systeem van vuilnisophalen en -verwerken
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Financieel jaarverslag 2015
Stichting Kinderen van Uganda
Balans per 31 december 2015
31-12-2015
€
ACTIVA
LIQUIDE MIDDELEN
Rabobank
Spaarrekening ASN
Kas

5.217,98
18.295,12
600,00
24.113,10

PASSIVA
SCHULDEN

-

TOTAAL ACTIVA MINUS
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Beginsaldo
Resultaat 2015
Eindsaldo

24.113,10

27.651,69
-3.538,59
24.113,10
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Stichting Kinderen van Uganda
Overzicht van inkomsten en uitgaven in het boekjaar 2015
2015
INKOMSTEN
donaties
2.527,45
rente
302,39
activiteiteninkomsten
771,82
werving t.b.v. child to farmers
2.000,00
werving t.b.v. girls to school
4.769,05
kunst
2.345,00
werving t.b.v. agribusiness
1.200,00
werving t.b.v. waterproject
1.950,00
werving t.b.v. sport
subsidie

1.055,60
940,00
17.861,31

UITGAVEN
Kosten
·
bankkosten
·
website
·
verzekering
·
kamer van koophandel
·
inkoop
·
kunstkaarten
·
werkbezoek-extra

481,43
475,61
174,60
7,50
291,72
1.019,30
1.737,03
4.187,19
19,57% van de uitgaven

Projecten in Uganda
·
nacmu
·
l.a.t.
·
siaprom
·
kasozi/kayda
·
kibinge – algemeen
·
child to farmers
·
schoolfarms
·
reservering

2.077,00
1.132,00
2.400,00
1.269,44
4.230,00
2.800,00
2.935,27
369,00
17.212,71
80,43% van de uitgaven
21.399,90

SALDO INKOMSTEN -/UITGAVEN

-3.538,59

Jaarverslag 2015 Stichting Kinderen van Uganda

24

Stichting Kinderen van Uganda
Toelichting Financieel Jaaroverzicht 2015
KvU heeft een grote variëteit aan projecten. Vanuit het verleden is dit de sponsoring van Kayda (een
straatkinderenproject in Kampala), van de Kasozischool (basisschool in de buurt van Jinja) en van
NACMU (financiële adoptie van enkele ‘buiten’leerlingen van de New Horizon School van Noah’s
Arc).
Sinds een jaar of 8 wordt er vooral aandacht gegeven aan gebiedsontwikkeling in Kibinge (district
Bukomansimbi, ten zuidwesten van Masaka). Vanuit de visie van KvU worden projecten uitgevoerd
en ondersteund die vanuit de bewoners ontwikkeld worden. Daarom is er in de afgelopen jaren
geleidelijk overgestapt op projectfinanciering. De werving van budgetten is daarmee geleidelijk aan
ook veranderd. Hierdoor is de financiering van de ‘oude’ projecten in de knel gekomen. Tot nog toe is
dat opgevangen door gebruik te maken van de reserve. Het Bestuur werkt aan een plan om deze
financiering structureel te verhogen.
Door het wisselen van een bankrekening in Uganda en de samenwerking met Join for Joy in 2015 zijn
een aantal budgetten al in 2015 overgemaakt naar Uganda. In 2016 zullen deze aangewend worden.
In 2015 is 19,57% van de uitgaven besteed aan organisatiekosten. 80,43% van de uitgaven is besteed
aan KvU projecten in Uganda. Deze percentages zijn vertekend door (relatief) grote investeringen in
nieuwe kunstkaarten eind 2015. De financiële resultaten daarvan komen pas in 2016 en 2017 tot
uiting. Tevens is in 2015 de subsidie op het werkbezoek 2014 verrekend met de deelnemers. Dit
drukt op de lasten van 2015.

Het Bestuur van
Stichting Kinderen van Uganda

Jaarverslag 2015 Stichting Kinderen van Uganda

25

