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Samenvatting
Stichting Kinderen van Uganda (KvU) werkt in vier gebieden in Uganda met de nadruk op de
subcounty Kibinge in het district Bukomansimbi direct ten noorden van Masaka. De
activiteiten in Uganda worden door een lokaal team van drie personen uitgevoerd: een
nationaal coördinator, een on site coördinator en een assistent.
KvU ondersteunde in 2016 16 scholen, 7 coöperaties, een health centre en 10 projecten.
In 2016 is een aantal projecten gestart.
Kibinge 2020 is geen fysiek project maar een programma gericht op de toekomstige
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de gemeenschappen in Kibinge via KVU KIBINGE /
BOTFA. Centrale vraag hierin is wat er nodig is om de transformatie door te maken naar
zelfredzaamheid en financiële zelfstandigheid.
Eind 2016 startte het project Trees for life. Doel is om vele duizenden bomen te planten om
de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.
In de periode eind april – begin oktober voerde KvU een urgent action uit om de middelen
bijeen te krijgen voor de herbouw van een ingestort schoolblok van de Malekuschool. En dit
is gelukt.
Ook is in 2016 gestart met een project rondom sport voor kinderen en jongeren.
Samenwerking is aangegaan met From Coach To Coach om de eerste stappen te zetten op
weg naar een Kibinge Sport Academy.
In 2016 werden naast bovenstaande projecten 6 bestaande projecten doorontwikkeld en
uitgevoerd.
Meest omvangrijke project betreft voedselzekerheid en agribusiness. Agribusiness trainingen
zijn gegeven, de 3 schoolgardens zijn vol in bedrijf en met de aanleg van 2 nieuwe
schoolgardens is gestart. Ook is wederom 3x het programma Child to Farmers uitgevoerd
waarin kinderen een leerstage krijgen bij modelboeren. Op een modelboerderij werken en
leren hiernaast dagelijks jonge boeren en meer ervaren boeren samen in de teelt van
nieuwe gewassen, de voordelen van intercropping en irrigatiemethoden.
Binnen het gezondheidsproject zijn twee grote washrooms voor girls gebouwd zodat meisjes
ook tijdens hun menstruatie naar school kunnen blijven gaan. De bouw van washrooms
wordt ondersteund door de aanleg van handwassystemen en workshops.
Het project heerlijk helder……water ging zijn 2e jaar in. Vier scholen beschikken inmiddels
over een waterpomp, voor de overige acht worden reparaties uitgevoerd. Met de opbrengst
van de Brink tot Brinkloop 2015 zijn deze uitvoeringskosten gedekt.
Traditiegetrouw startte het jaar 2016 op Nieuwjaarsdag met Kibinge Day. Het is een echte
ontmoetingsdag voor iedereen die betrokken is bij KVU KIBINGE. Speeches, muziek en dans
en ook veel sportactiviteiten.
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Met opleidingsinstituut voor diergeneeskunde SIAPROM is in de afgelopen jaren een nauwe
samenwerking aangegaan. KvU gelooft sterk in de wijze van lesgeven op het instituut,
namelijk interactief leren.
In Nederland heeft KvU tal van publieksactiviteiten uitgevoerd, zijn onze acties en
campagnes ondersteund door honderden vrijwilligers, donateurs, verenigingen, bedrijven en
de gemeente Deventer. In 2016 heeft KvU van Wilde Ganzen en Share4More
(medewerkersfonds Rabobank) toezegging ontvangen voor ondersteuning van
respectievelijk de Malekuschool en doorontwikeling van agribusiness (2017, 2018 en 2019).
In oktober brachten twee bestuursleden een werkbezoek aan Kibinge en is het KVU KIBINGE
TEAM verbreed van 2 naar 6 personen.
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Voorwoord
Ondersteuning van de Ugandese partnerorganisaties in hun inzet voor verbetering van de
positie van kinderen, jongeren en hun ouders staat centraal in het werk van Stichting
Kinderen van Uganda (KvU). Deze partnerorganisaties maken hun eigen plannen voor
verbetering en nemen hun verantwoordelijkheid in het uitvoeren van deze plannen voor
verbetering van hun leefomstandigheden. Het zijn hun plannen en ze weten als geen ander
welke stappen nodig zijn. KvU denkt met hen mee en geeft hen een (financiële) steun in de
rug bij de start van nieuwe projecten. Dit laatste is mogelijk door de zeer te waarderen
support van donateurs, sponsoren, bedrijven, organisaties, kerken en fondsen. Wij zijn
onder de indruk van de bereidheid in Nederland om oog te hebben voor het verbeteren van
het leven van mensen in Uganda. Mensen zoals wij.
KvU is sedert 1995 actief in Uganda. Ook in 2016 is het mogelijk geweest om belangrijke
stappen voorwaarts te zetten. Het meest in het oog springt het ondersteunen van de Maleku
school in Kibinge waarvan een blok met lokalen volledig was verwoest door storm en zware
regenval. Het was een hopeloze situatie voor deze school die niet kan rekenen op herbouw
door de overheid. Het was voor deze school een complete verrassing dat een spoedactie in
Nederland deze herbouw wel mogelijk heeft gemaakt. In 2017 zal deze herbouw
plaatsvinden en kunnen de jongste kinderen weer veilig naar school. Goed onderwijs is de
belangrijkste factor om kinderen een toekomst te bieden.
Wij zijn ook onder de indruk van de support van Wilde Ganzen en de Rabobank Foundation
waardoor het mogelijk is om uitvoering te geven aan het vierjarig grote project
Foodsecurity;agribusiness van onderop. Het project waarin op elkaar aansluitende
trainingsonderdelen jongeren kansen krijgen om een eigen bestaan op te bouwen in het
plattelandsgebied van Kibinge.
In 2016 is door de samenwerking met alle partners in Uganda en Nederland veel bereikt. Dit
jaarverslag 2016 is daar de weergave van.
Wij danken ieder voor de ondervonden ondersteuning van ons werk en danken in het
bijzonder onze coördinatoren en hun teamleden in Uganda.
Deventer, februari 2017

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 bestond in 2016 uit de volgende bestuursleden:
Ruud Boon, voorzitter
Beppie Koeslag, secretaris
Alwy Roelofs, penningmeester
Gerry Blaauw, lid
Bas van Nieuwburg, lid
Bas van Gageldonk, lid
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 zijn/haar inzet.
In oktober 2016 brachten voorzitter Ruud Boon en bestuurslid Bas van Gageldonk een
werkbezoek aan Kibinge.
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Samenwerkingspartners
Connect2Uganda
KvU is partner binnen het samenwerkingsverband Connect2Uganda, samen met de
Gemeente Deventer, Windesheim WHC,Rabobank Salland, AOC Twello en Up4S. De
samenwerkingsovereenkomst is in 2011 aangegaan voor vijf jaar en eindigde derhalve in
2016. De samenwerking wordt vervolgd in het Platform Uganda met nog meer organisaties
uit de regio Deventer die zich inzetten voor Uganda. 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 is in 2016 een start gemaakt
met de aanleg van twee school gardens in Kibinge.

Cooperatie van koffieboeren in Kibinge KCFCS
In 2016 zijn KvU en de cooperatie van koffieboeren Kibinge (KCFCS) een samenwerking
aangegaan en hebben dit vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking
richt zich op gezamenlijke agribusinesstraining van jonge boeren van het Platform en het
bieden van faciliteiten zoals openen van accounts en microfinanciering. Ook is in 2016 mede
in samenwerking met Rabobank Salland een directe koffielijn gerealiseerd tussen deze
koffieboeren in Kibinge en Deventer: Deventer Koffie.

Deventer Internationaal
Voorzitter Ruud Boon is ambassadeur van Deventer Internationaal, het
samenwerkingsverband van bedrijven, onderwijs, cultuur, NGO’s en de gemeente Deventer.

Deventer Wereldstad
Alle ngo’s van Deventer presenteren zich iedere twee jaar op een gezamenlijke bijeenkomst
om aandacht te geven aan internationale samenwerking. Ook ontmoeten de ngo’s elkaar in
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het Periodiek Overleg twee keer per jaar. Op 6 november heeft KvU zich gepresenteerd
tijdens Deventer Wereldstad 2016 in de schouwburg.

Etty goes Uganda
Het Etty Hillesum Lyceum in het algemeen en Het Vlier, school voor voortgezet onderwijs
voor Havo/VWO in Deventer in het bijzonder, is een belangrijke samenwerkingspartner. In
hun programma ‘Etty Goes Uganda’’ besteden ze in verschillende lessen aandacht aan
Uganda en ontwikkelingssamenwerking. Achttien leerlingen hebben zich in 2016 voorbereid
op hun werkbezoek aan Uganda in februari 2017. Begin november was Mathias Mulumba,de
contactpersoon van KvU voor de Kasozischool, in Deventer. Hij heeft met Het Vlier overlegd
over het komende bezoek van hen aan Uganda.

From Coach To Coach
Met Daan Oxener van From Coach To Coach zijn samenwerkingsafspraken gemaakt om te
komen tot bevordering van sport en talentontwikkeling in Kibinge in de vorm van Kibinge
Sport Academy.
In 2016 heeft KvU ondersteuning gehad van de volgende bedrijven/organisaties:
 Rotary Bathmen
 Wilde Ganzen
 Rabobank Foundation
 Koor Perpetuum Mobile Deventer
 Gemeente Deventer
 Popkoor Amazing Holten
 Wereldwinkel Bathmen
 Wereldwinkel Lochem
 Russisch Vocaal Ensemble
 Emté Mensink uit Bathmen
 Birza Design uit Deventer
 De Printhut uit Deventer
 Ieder1 uit Deventer
 De Negro boekwinkel uit Bathmen
 Hervormde kerk Holten
 Hervormde kerk Bathmen
 Brink tot Brinkloop
 PontMeyer Deventer
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Strategisch Beleidsplan 2014-2018
KvU werkt binnen het Strategisch Beleidsplan 2014-2018 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.

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. Een greep uit onze
publieksactiviteiten in 2016:
-

Kerstmarkt Deventer 15-16-17 december
Benefietconcert met het Russisch Vocaal Ensemble en popkoor Amazing in Holten
op 2 oktober.
Exposities van werken van Fred Mutebi in Deventer, Bathmen, Arnhem, Egmond
a/d Hoef
Workshops met Fred Mutebi in Deventer, Bathmen en Egmond a/d Hoef, onder
andere met minderjarige asielzoekers in Deventer.
(Fair Trade) markten in Deventer en Bathmen.

In de periode van 23 mei tot 30 juli bracht Fred Mutebi op uitnodiging van KvU een bezoek
aan Nederland. Een bezoek vol ontmoetingen, bezoeken, exposities en workshops. Zijn
werkbezoek is verlengd om te kunnen werken op Het Vlier en in Egmond aan de Hoef en Den
Haag. Hij is gestart met het maken van werken over deze plaatsen waaronder ‘’Deventer
Impressi’’.
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Communicatie en producten
In 2016 bracht KvU 11 maal een digitale nieuwsbrief uit. Daarnaast is de in 2015 geheel
vernieuwde website uitgebreid en aangevuld. Korte filmpjes over het werk van KvU zijn
gemaakt en op Youtube gezet op een eigen kanaal. Een nieuwe algemene folder over ons
werk is gemaakt en per december 2016 beschikbaar.
Vanwege de succesvolle verkoop van kunstkaarten van het werk van Fred Mutebi is een
herdruk uitgebracht. Tevens zijn 16 werken van Fred Mutebi verkocht.

Onderzoek door student
Van november 2015 tot januari 2016 heeft student Jonas Muller onderzoek gedaan in
Kibinge. 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‘’Weather and climatic 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)

Organisatie in Uganda
KvU werkt sinds 2000 nauw samen met de Ugandese houtdrukkunstenaar Fred Mutebi. Fred
is onze landelijke coördinator en voorzitter van de NGO Let Art Talk. Hij maakt zijn eigen
kunstwerken en geeft workshops aan kinderen. Fred is sterk verbonden met de kunstsector
op nationaal en internationaal niveau. De laatste jaren combineert hij dit steeds meer met
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bescherming van de natuur, het planten van Mutuba bomen en het vermarkten van bark
cloth.
Fred heeft ons in 2008 in verbinding gebracht met de bevolking van Kibinge en daarmee is
KVU KIBINGE ontstaan.
In Kibinge geeft Stephen Kamya als onsite coördinator leiding aan alle activiteiten en
projecten. Hij wordt geassisteerd door Tonny Ssemenda en Eve. Eind 2016 is het team KVU
KIBINGE uitgebreid tot zes personen. Drie van hen zijn net afgestudeerd aan SIAPROM.

Vlnr: Tonny, Corban, Kyoyita, Ritah, coordinator Stephen and Eve
Wij werken samen met twaalf scholen, private schools van alle geloofsstromen en
overheidsscholen. Zo wordt de gehele gemeenschap bereikt. Daarnaast zijn er zeven
associaties, een 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 hen te mogen samenwerken en hen te ondersteunen in hun
plannen.
Bij de start van KvU in Kibinge was er één coöperatie, de Association of Coffeefarmers
Kibinge KCFCS met zo’n 1.200 leden. Inmiddels is deze in 2016 uitgegroeid naar 2.400 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
2016 geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst.
In 2016 werd tevens samengewerkt met de andere zes coöperaties in Kibinge:
-

Bark cloth bewerkers (oogsten en bewerken van bark cloth)
Boomaanplanters BOTFA (aanplanten van Mutuba bomen en fruitbomen)
Bijenhouders ( vrouwengroep in het dorp Kasota)
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-

Elderly people (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)

Met BOTFA is KvU in 2016 een meer formele band aangegaan. Deze coöperatie heeft circa
700 leden die allen ook actief zijn binnen KVU KIBINGE. Het betreft een democratische
organisatie met een door de leden gekozen bestuur. Fred Mutebi is voorzitter van BOTFA en
Stephen Kamya is penningmeester.
Het Community House in hoofddorp Buyoga in Kibinge is het brandpunt van
gemeenschapsactiviteiten. Het gebouw staat nu acht jaar en is goed onderhouden. De in
2015 toegevoegde internetschool is in bedrijf. Door middel van laptops en tegen een kleine
vergoeding kunnen er skills worden geleerd en toegepast.
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Projecten in Uganda

Kasozischool

Kijjabwemischool

New Horizon

Projecten in Kibinge
Subcounty Kibinge is het grootste projectgebied van KvU. Het gaat om een regio in het
zuidwesten van Uganda in het district Bukomansimbi met 16 dorpen en 12 scholen. Het
aantal inwoners bedraagt circa 30.000 waarvan zo’n 5.000 kinderen in het lager onderwijs.
De subcounty is volledig gericht op de agrarische sector, ongeveer 90% van de bevolking is
hierin werkzaam 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 vervallen 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.
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
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beschikbaar komen. KvU heeft gekozen voor een gebiedsgerichte benadering met
ondersteuning van projecten die op elkaar aansluiten en elkaar onderling versterken.

1. Kibinge 2020
In 2016 is gestart met het programma Kibinge 2020. Dit is geen fysiek project maar een
programma gericht op de toekomstige zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de
gemeenschappen in Kibinge via KVu KIBINGE / BOTFA. Centrale vraag hierin is wat er nodig is
om de transformatie door te maken naar zelfredzaamheid en financiële zelfstandigheid.
Onze lokale coördinator Stephen Kamya heeft in dit verband in Uganda een
introductiebijeenkomst bijgewoond van het project Change the Game van Wilde Ganzen. In
2017 zal dit verdiept en verbreed worden.
Onderdeel van het programma Kibinge 2020 is het zoeken naar businesscases voor de
gemeenschappen waarmee enerzijds een rol als lokaal informeel bestuur wordt gezocht en
anderzijds tot een verdienmodel wordt gekomen. Te denken valt aan toerisme,
watervoorziening, afvalinzameling, agrarisch onderwijs, vermarkten van gewassen, animal
care, boomaanplant, barkcloth etc.
Tijdens het werkbezoek in oktober 2016 hebben de eerste gesprekken over dit thema
plaatsgevonden.

2. Voedselzekerheid en agribusiness
Het beter ontwikkelen van agribusiness is het belangrijkste middel voor economische
versterking. Maar agrarisch onderwijs is vanwege de kosten veelal niet toegankelijk voor
jongeren hoewel kennis en technieken beschikbaar zijn. Hoe deze vicieuze cirkel te
doorbreken? In Kibinge wordt gewerkt met dit model van voedselzekerheid en agribusiness
van onderop:
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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.
In 2016 heeft BOTFA een centrale rol gespeeld. Met het grote aantal leden was BOTFA is
staat om een verbindende factor te zijn tussen de dorpsgemeenschappen enerzijds en dit
programma anderzijds.
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.
Bij 3 van de 12 scholen functioneren grote schoolgardens. Kinderen eten van deze tuinen
tijdens hun lunch en leren gewassen te telen. Elke schoolgarden heeft een greenteam: een
speciale leerkracht, ouders en een wisselende groep leerlingen werken 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 worden de mogelijkheden
van de landbouw heel dichtbij gebracht en serieus genomen. In 2016 is gestart met de
aanleg van 2 nieuwe schoolgardens bij de New Jerusalem primary school en The Mitoogo
Parents primary school.
In 2016 heeft wederom drie maal het programma Child to Farmers plaatsgevonden. In totaal
hebben ongeveer 100 jongens en meisjes gedurende een maand kijkstages gedaan bij
modelboeren in Kibinge. Deze boeren zijn in bepaalde aspecten net wat verder 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 totaal hebben er
nu sinds de start 400 kinderen 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.

Binnen het project agribusiness is een stuk landbouwgrond te beschikking gesteld aan de
leden van het Platform. Het platform betreft een combinatie van jonge boeren uit Child to
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Farmers en ervaren boeren die samen stappen zetten op weg naar een eigen agrarisch
bedrijf. De farm beslaat zowel een stuk grond voor de leden van het platform als een
demonstratietuin van een modelboer voor de leden van het Platform en andere agrarische
ondernemers uit de regio. In de demonstratietuin wordt getoond op welke wijze de aanplant
van Mutuba bomen bijdraagt aan een goede oogst, op welke manier irrigatie effectief kan
worden toegepast, welke gewassen elkaar versterken (intercropping) en worden soms
vergeten gewassen geherintroduceerd. De vrouwengroep heeft ook een plaats op de farm
en houdt hier bijen. Zij oogsten de honing terwijl de bijen juist weer erg nuttig zijn in de
bestuiving van de landbouwgewassen.
Leden van het Platform hebben in 2016 een agribusinesstraining gehad die is opgesteld in
samenwerking met de Association of Coffeefarmers Kibinge. Naast de training stelt deze
coöperatie middelen beschikbaar zoals een bankaccount en microfinanciering om de
jongeren heel praktisch verder te helpen.

3. Trees for life
Eind 2016 startte het project Trees for life. Doel is om vele duizenden bomen te planten om
de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Door steeds drogere en hetere periodes
gaat de koffieoogst verloren. Dat betekent dat het steeds moeilijker wordt voor kleine
boeren en ze geen schoolgelden meer kunnen betalen. Door bomen te planten tussen
schaduwminnende koffiestruiken wordt de oogst sterk verbeterd.
Klimaatverandering slaat uitermate snel en hard toe in Uganda en daarmee ook in Kibinge.
De tijd dat er twee regenperiodes zijn, is voorbij. Lange periodes van droogte worden
afgewisseld met extreme neerslaghoeveelheden. Dit leidt tot grote problemen in de
voedselproductie. Het risico op grootschalige voedseltekorten neemt steeds meer toe.
Klimaatverandering is niet op korte termijn ongedaan te maken; de nadelige gevolgen ervan
kunnen echter wel bestreden worden.
Centraal hierin staat de Mutuba tree, een ficussoort waarvan wij familie kennen als
kamerplant. Deze boom geeft schaduw aan de gewassen, houdt vocht vast in de bodem,
zorgt voor een beter microklimaat en bemest de bodem natuurlijk met zijn bladeren door
zijn voedingsstoffen van diep uit de grond te betrekken. Deze bomen kunnen gemakkelijk
100 jaar worden. De bast van de boom kan bovendien jaarlijks worden geoogst voor de
productie van bark cloth (boombast), met vele toepassingsmogelijkheden.

16

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 stam 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. Met inzet van KvU waren eind 2016 er echter 100 jongeren getraind in dit ambacht
zodat het ook in de toekomst blijft voortbestaan. Er wordt gezocht naar meer
afzetmogelijkheden van barkcloth omdat hiermee de Mutubatree niet alleen ten dienste
staat van de landbouwproductie maar ook zelf waarde heeft en waarde creëert. Een
voorbeeld is het tasje van bark cloth bij Deventer Koffie.

4. Sanitatie en health
Girls to school, always! is in 2016 voor het grootste deel uitgevoerd. Dit project bestaat uit
de bouw van twee washrooms bij de Kisa primary school en the Mitoogo Parents primary
school. Hiermee wordt het voor meisjes die menstrueren veel gemakkelijker om naar school
te blijven gaan omdat ze een eigen nette en afsluitbare ruimte hebben om zich te
verschonen. Elk van de 12 deelnemende scholen krijgt een eigen handwash systeem dat de
hygiëne sterk zal verbeteren op de scholen en begin 2017 zullen de workshops in dit kader
gaan plaatsvinden. De voorlichtingsprogramma’s richten zich naast de moeders ook op
jongens met thema’s als een respectvolle onderlinge omgang en de persoonlijke
ontwikkeling.

In dit project wordt samengewerkt met het Health Centre Kibinge. Health Centre Kibinge is
een heel eenvoudige maar belangrijke medische voorziening. Men ontbeert allerlei
hulpmiddelen. Men heeft een eigen kind volgsysteem dat de kinderen periodiek screent op
gezondheidsproblemen en zo een belangrijke bijdrage levert aan het signaleren van ziektes.
Omdat de gezondheidszorg in Uganda niet door de overheid wordt gefinancierd, is het
vanwege de te hoge kosten voor veel ouders helaas niet mogelijk om volledige zorg aan hun
kinderen te laten verlenen.
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5. Urgent action: Maleku school
Op maandag 18 april trof een zware storm en slagregens Kibinge. In het bijzonder werd de
Maleku school getroffen, tijdens de lestijd. Drie klaslokalen en een lerarenkamer werden
door de storm geheel weggevaagd. Het waren de klassen van de jongste kinderen. De
meeste kinderen konden gelukkig op tijd wegkomen.
De ouders en de kinderen sloegen samen met KVU KIBINGE de handen ineen om de ravage
op te ruimen en een plan te maken voor het herbouwen van de school.
School en ouders werken hierin samen en KVU KIBINGE zorgt voor de coördinatie. De
herbouw vraagt om een investering die boven de mogelijkheden ligt van de ouders.
In de periode eind april – begin oktober voerde KvU een urgent action om de middelen
bijeen te krijgen voor de herbouw van het schoolblok. En dit is gelukt. Met vele grote en
kleine bijdragen uit binnenland maar ook uit Duitsland, de VS en GB. In het laatste kwartaal
van 2016 zijn de middelen overgemaakt naar Kibinge en is gestart met de voorbereiding van
de herbouw. In de tussentijd hebben de kinderen onderdak in het naastgelegen community
house.

6. 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 heeft zich ingezet 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, voor de de overige acht worden reparaties
uitgevoerd. Met de opbrengst van de Brink tot Brinkloop 2015 zijn mooie stappen in die
richting gezet.
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7. Kibinge Day
Nieuwjaarsdag 2016 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. Daarnaast is er aandacht besteed aan afvalverwerking,
een thema dat de komende tijd meer aandacht gaat krijgen in Kibinge.

8. From Coach To Coach en Kibinge Sport Academy
Sport is een belangrijke motor in de empowering van kinderen en jongeren in Kibinge.
Daarom is KvU een samenwerking aangegaan met From Coach To Coach, het initiatief van
Daan Oxener voor sportbevordering en talentontwikkeling in Uganda. Tijdens het
werkbezoek van het bestuur in oktober 2016 heeft er een prachtig sportevent
plaatsgevonden in Kibinge waaraan trainers van FCTC deelnamen. Voorstellen worden
uitgewerkt om te komen tot Kibinge Sport Academy. Het gaat om het trainen van
sportleerkrachten van de twaalf samenwerkende scholen, het ontwikkelen en begeleiden
van sportclubs, het deelnemen aan competities binnen het district en daarbuiten en om
talentontwikkeling. Inmiddels is er ook samenwerking met Go Ahead Eagles.
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9. Kwaliteitsversterking onderwijs
De twaalf scholen van Kibinge (9 primary, 2 secondary en 1 pre primary teacher school)
werken met elkaar samen. De leerkrachten 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.

10. 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 Kyoyita,) uit Kibinge hebben de
tweejarige opleiding voor veegezondheidswerker gevolgd en hebben in 2016 hun diploma
behaald. Ze weten van aanpakken en zijn toegetreden tot het KVU KIBINGE Team. Ze
combineren deze activiteiten met het adviseren van boeren in veeverzorging en het
uitvoeren van behandelingen in Kibinge.
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Projecten buiten Kibinge
1. Kasozi primary school (Jinja district) en Kijjabwemi secondary school Masaka
Het Vlier van het Etty Hillesum Lyceum uit Deventer heeft deze twee KvU-projecten
geadopteerd en onderhoudt de contacten met de schoolleiding over verbeteringen in het
onderwijs en de voorzieningen. Het Vlier heeft uit een groep van 47 leerlingen 18 leerlingen
van VWO 4 en 5 geselecteerd voor het programma ‘’Etty goes Uganda’’. Gedurende het
schooljaar hebben zij in lessen aandacht besteed aan het onderwijs en de omstandigheden
in Uganda en de twee scholen in het bijzonder. Diverse acties zijn er gevoerd om gelden
bijeen te brengen voor o.a. het schoolfonds om armlastige jongeren in Masaka in staat te
stellen om de Kijjabwemischool te volgen. In februari 2017 zal de groep de twee scholen in
Uganda gaan bezoeken voor het o.a. geven van workshops en het doen van
sportactiviteiten. Het is een prima samenwerking tussen Etty Hillesum Lyceum en KvU.

2. New Horizon
Dit is de secondary vocational school 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 2016 heeft KvU 2 leerlingen
gesponsord en hoopt weer de middelen te krijgen om meer leerlingen te sponsoren.

Vooruitzien naar 2017
Stichting Kinderen van Uganda geeft in 2017 verdere uitvoering aan het Strategisch
Beleidsplan 2014-2018 en zal starten met een nieuw Beleidsplan. In 2017 zal het accent
liggen op:
-

-

Kibinge 2020
Trees for life, boomaanplant
Voedselzekerheid en agribusiness:
o Aanleg van 7 schooltuinen
o 3x programma Child to Farmers
o Platform: uitbreiding en agribusiness training
o Ontwikkelen businesscase foodprocessing
Sanitatie en health: hygiëne en voorlichting
Herbouwen van het schoolblok van de Malekuschool
Verdere uitvoering van het waterproject
Ontwikkelen van de Kibinge Sport Academy
Verbeteren van de kwaliteit van onderwijs
Samenwerking met de coöperatie van koffieboeren en de andere zes coöperaties
in Kibinge
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Financieel jaarverslag 2016
Stichting Kinderen van Uganda
Balans per 31 december 2016
31-12-2016

31-12-2015

€

€

ACTIVA
LIQUIDE MIDDELEN
Rabobank
Spaarrekening ASN
Kas
Vorderingen

23.208,22
12.144,55
120,00
35.472,77

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

PASSIVA
Kapitaal
Crediteuren
Reserveringen

19.169,00
133,77
16.170,00
35.472,77

TOTAAL ACTIVA MINUS PASSIVA

24.113,10

-

24.113,10

-

EIGEN VERMOGEN
Beginsaldo
Resultaat 2016
Eindsaldo

24.113,10
11.239,67
35.352,77

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 2016
2016
INKOMSTEN UITGAVEN
€
182,76
€
710,19
€
940,00
€ -1.079,40
€
1.708,71
€ -1.324,37

rente
organisatie
werkbezoek
activiteiten
subtotaal

€ -3.113,96

€
21.955,59
€
16.170,00
€
9.589,96

donaties
reserveringen
kunst
projectuitgaven
subtotaal

TOTAAL

€
50.547,02

RESULTAAT
€
182,76
€
710,19
€
139,40
€
384,34

-

7,9% van totale uitgaven

€ -8.866,39
€ 27.327,00

€
21.955,59
€
16.170,00
€
723,57
€
27.327,00

€ -36.193,39

92,1% van totale uitgaven

€ 39.307,35

-

€
11.239,67

Toelichting
KvU ondersteunt een groot aantal verschillende projecten. Langzamerhand wordt overgestapt op
projectfinanciering, waarbij ook de organisatiekosten in Uganda daarin verdisconteerd worden. In
2017 gaat dat zijn beslag krijgen.
Het werkbezoek van Fred Mutebi heeft -naast de publicitaire waarde- ook voor de Stichting winsten
opgeleverd door de toegenomen verkoop van zijn werken.
Onder de post activiteiten zijn de opbrengsten en kosten vermeld van diverse acties. Activiteiten
met een specifiek doel (bv. de herbouw van de Malekuschool) zijn geboekt onder projectuitgaven.
De uitgaven zijn in 2016 relatief hoog geweest vanwege het bijdrukken van de kunstkaarten.

In 2016 zijn met een aantal fondsen contracten getekend omtrent financiering van het meerjaars
Agribusinessproject.
Het Bestuur beraadt zich over de wenselijke grootte van het eigen vermogen. De risico's en
verplichtingen worden daarvoor geïnventariseerd. Na een benchmarktonderzoek zal het wenselijke
eigen vermogen worden vastgesteld. Uitgangspunt is en blijft dat geld van donoren naar projecten
gaat. In 2016 is 92,1% van de uitgaven besteed aan projecten in Uganda.
Deventer, februari 2017
Bestuur Stichting Kinderen van Uganda
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