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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 zeven personen uitgevoerd: een
nationaal coördinator, een on site coördinator en vijf assistenten.
KvU ondersteunde in 2017 16 scholen, 7 coöperaties, een health centre en 10 projecten.
In 2017 zijn de lopende projecten voortgezet. Het zijn samenhangende projecten ter
verbetering van de leefomstandigheden, voedselzekerheid en gezondheid. In de
landbouwregio Kibinge staat agribusiness en voedsel voor de kinderen centraal. Door middel
van de aanleg van schooltuinen, trainingsprogramma’s, boomaanplant en een
demonstratiefarm wordt de kennis van goede landbouwmethoden vergroot en krijgen
schoolkinderen een goede lunch. Met de bouw van een vocational training centre worden
de mogelijkheden tot het geven van praktijklessen verder verbeterd.
In 2017 werd de Malekuschool herbouwd en kreeg de samenwerking met het health centre
een impuls.
Traditiegetrouw startte het jaar 2017 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.
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 2017 werd opnieuw ondersteuning ontvangen van Wilde Ganzen
en Share4More (medewerkersfonds Rabobank) en werd tevens een mooie samenwerking
aangegaan met gastouderbureau De Bengel voor boomaanplant.
In oktober brachten twee bestuursleden een werkbezoek aan Kibinge en Jinja.
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Voorwoord
Alweer 23 jaar is Stichting Kinderen van Uganda (KvU) actief met het zich inzetten voor
verbetering van de positie van kinderen in Uganda. Zelf kwam ik in aanraking met KvU toen in
2000 er gastgezinnen gezocht werden voor een tournee van zingende en dansende Ugandese
kinderen naar Deventer. Zo werden we gastgezin voor Namanda en Prossy, twee prachtkinderen
van 10 en 12 jaar oud. Met hun aanstekelijke enthousiasme stalen ze mijn hart. Mijn hart voor
Uganda. Vanaf 2000 mag ik voorzitter zijn van KvU. Dat ervaar ik als een groot voorrecht. Zo’n
lange tijd al verbonden mogen zijn met mensen in Uganda die zich open stellen en me
deelgenoot laten zijn in hun leven. Geen gemakkelijk leven. Met iedere dag weer de vraag hoe er
eten op tafel staat, schoolgeld of het ziekenhuis moeten worden betaald. In het begin bestond
de communicatie uit het sturen van brieven per post naar Uganda met spaarzaam een
telefoontje. Inmiddels mailen, bellen en appen we elkaar. Dat brengt ons nog dichter bij elkaar.
Toch vind ik het nog steeds heel bijzonder als ik bel met onze coördinatoren Fred en Stephen
daar ergens in dat uitgestrekte platteland midden in Afrika. Echt persoonlijke contact. Het zijn
onze vrienden geworden, samen met zoveel anderen die zich inzetten om tot verbeteringen te
komen, vooral ook voor de kinderen. Ze maken zelf hun plannen en nemen verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van projecten. Al die stappen naar verbetering stimuleren ons om door te
gaan.
Wat een voorrecht ook dat KvU mag rekenen op zoveel steun in Nederland. Mensen die met ons
meedenken en meewerken. Bedrijven, scholen, kerken en fondsorganisaties zoals Rabobank
Foundation en Wilde Ganzen die ons ondersteunen. Wat een geweldige support.
Tenslotte is het ook een voorrecht om samen te mogen werken in het bestuur van KvU. We
motiveren elkaar, beslissen over nieuwe projecten en doen dat met veel humor en plezier. Dat
alles hield ons aan de gang in 2017 en zet ons aan om door te gaan. Om kansen te bieden aan
kinderen in Uganda die onze steun verdienen.
Meedoen? Meer dan welkom! Laat maar weten.
Veel plezier met het lezen van dit jaarverslag.

Deventer juni 2018
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 2017 uit de volgende bestuursleden:
Ruud Boon, voorzitter
Beppie Koeslag, secretaris
Alwy Roelofs, penningmeester
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 2017 brachten voorzitter Ruud Boon en bestuurslid Bas van Gageldonk een
werkbezoek aan Kibinge.
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Samenwerkingspartners
Van Connect2Uganda naar Platform Uganda
KvU was partner binnen het samenwerkingsverband Connect2Uganda, samen met de
Gemeente Deventer, Windesheim WHC,Rabobank Salland, AOC Twello en Up4S. Diverse
Deventer partijen uit het onderwijs, bedrijfsleven, overheid, sport en maatschappelijke
organisaties ondertekenende op 28 juni een intentieovereenkomst en richten het Platform
Deventer-Uganda op. Hierin is Connect2Uganda opgegaan. De partners binnen het Platform
zetten zich in voor betere leefomstandigheden en professioneler openbaar bestuur in
Uganda.

Coöperatie van koffieboeren in Kibinge KCFCS
KvU en de coöperatie van koffieboeren Kibinge (KCFCS) werken samen aan het verbeteren
van de leefomstandigheden van de koffieboeren. De samenwerking richt zich op
gezamenlijke agribusinesstraining van jonge boeren van het Platform en het bieden van
faciliteiten zoals openen van accounts en microfinanciering. KCFCS levert de koffie voor de
directe handelslijn 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
het Periodiek Overleg twee keer per jaar.
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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. Met ondersteuning van KvU is er een schoolfonds
opgericht voor leerlingen van de Kijjabwemi secondary school in Masaka. In 2017 vond het
tweejaarlijkse bezoek plaats aan Uganda. Later heeft de selectie plaatsgevonden van de
leerlingen die in 2019 naar Uganda gaan. Ook gaan andere scholen binnen het Etty Hillesum
Lyceum meedoen met dit programma.

From Coach To Coach
Met Daan Oxener van From Coach To Coach is samengewerkt in de bevordering van sport en
talentontwikkeling in Kibinge.

Wie ondersteunden ons in 2017?
Wij mochten in 2017 weer rekenen op de trouwe steun van een vaste groep donateurs.
Daarnaast heeft KvU ondersteuning gehad van de volgende bedrijven/organisaties:
 Wilde Ganzen
 Rabobank Foundation
 Gemeente Deventer
 Verloskundigenpraktijk Verwacht!
 Wereldwinkel Bathmen
 St.Antonius van Padua kerk in Nijverdal
 Verloskundig centrum Zwanger en Zo Hellendoorn
 Gastouderburau De Bengel Markelo
 Koor Vocalized uit Deventer
 Russisch Vocaal Ensemble
 Emté Mensink uit Bathmen
 Birza Design uit Deventer
 De Printhut uit Deventer
 Ieder1 uit Deventer
 De Negro boekwinkel uit Bathmen
 Brink tot Brinkloop
 PontMeyer Deventer
 De Amaranth Deventer
 SKIN Delft/Rotterdam
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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. Dit waren onze
belangrijkste publieksactiviteiten in 2017:
-

Kerstmarkt Schalkhaar op 16 december.
Benefietconcert met het Russisch Vocaal Ensemble en koor Vocalized uit
Deventer in Nijverdal op 29 oktober.
Expositie van werken van Fred Mutebi in Deventer.
Landelijke actiedag Nacht van de Fooi
(Fair Trade) markten in Deventer en Bathmen.

Communicatie en producten
In 2017 bracht KvU 9 maal een digitale nieuwsbrief uit. Daarnaast is de website uitgebreid en
aangevuld. Meer korte filmpjes over het werk van KvU zijn gemaakt en op Youtube gezet op
een eigen kanaal.
KvU verkoop 4 series kunstkaarten met werk van Fred Mutebi via markten, de website en in
enkele winkels. Tevens zijn 3 werken van Fred Mutebi verkocht.
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Onderzoeksstage in Uganda
In 2017 heeft KvU weer mogelijkheden aangeboden voor studenten. Dit heeft geleid tot een
stage van een student van de Aeres Hogeschool uit Almere, 3e jaars biologie, voeding en
gezondheid. De stage zal in 2018 worden uitgevoerd.
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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
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 dertien 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 uitgegroeid naar circa 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
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wordt samengewerkt in de Agribusiness training voor jonge boeren. De samenwerking is in
2016 geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst.
In 2017 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)
Elderly people (90 ouderen die zich inzetten voor kennisoverdracht aan de jeugd)
Teachers (verbetering van de kwaliteit op de 13 samenwerkende scholen)
Young farmers (leden van de Platforms voor jonge boeren)

Met BOTFA heeft KvU tevens een formele band. 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.
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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. 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 2017 is een vervolg gegeven aan 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 het programma
Change the Game van Wilde Ganzen gevolgd.
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.

Op 28 maart bracht president Museveni van Uganda een werkbezoek aan Kibinge. Een goed
moment om het werk van de gemeenschappen en het KVU KIBINGE team aan de eigen
ontwikkeling te tonen. Er was vooral veel nadruk op bark cloth en de koffieproductie. Op de
bovenstaande foto laten Fred Mutebi en Paul Bukenya van de boomplantersassociatie
BOTFA een geweldig mooie en grote sheet van bark cloth zien aan de president.
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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:

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.
Bij 5 van de 13 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.
7 schoolgardens zijn in voorbereiding. Ze kunnen bij de start van het regenseizoen medio
februari 2018 worden ingezaaid en aangeplant. Door de toevoeging van een 13 e school in
het samenwerkingsverband wordt bezien of binnen de beschikbare middelen ook deze
school een schoolgarden kan starten.
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Naast bovenstaande positieve berichten is er een punt van zorg, de schoolgarden van de
Malekuschool. Deze ligt direct achter de school en naast de kerk in het centrum van het dorp
Buyoga, het grootste dorp in Kibinge. De schoolgarden heeft te leiden onder ongewenst
bezoek, met name dieren (geiten) van dorpelingen. Er wordt gepoogd met hen in gesprek te
gaan, maar dit is niet altijd eenvoudig. Door de centrale ligging wordt de omheining niet
altijd afgesloten waardoor bezoek van dieren niet voorkomen kan worden. Samen met de
kerk wordt naar een oplossing gezocht.
In 2017 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.

Net ten westen (op circa 3 kilometer) van het hoofddorp Buyoga van Kibinge ligt de farm van
KVU Kibinge. Het land wordt met meerdere doelen gebruikt: als demonstration farm om
nieuwe gewassen te combineren, op te kweken en te verbouwen. De 50 leden van het
platform hebben hier hun eigen plotjes, er is een tree nursery voor het opkweken van
boomstekken (in het kader van het aanplanten van Mutubabomen op agrarische gronden),
er worden bijen gehouden en wat (klein)vee. In de periode september-december is de
eerste fase gerealiseerd van een vocacional training centre (VTC) dat plaats gaat bieden aan
cursussen en trainingen op agrarisch gebied. Hiermee komt een directe link tot stand tussen
de werkzaamheden op de farm en de technische en financiële kennis die nodig is om een
eigen business te runnen. 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.
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In 2017 zijn er cursussen georganiseerd op het gebied van bijen houden, mest maken,
boekhouden, management, groeiverbetering en bankieren. Een deel van de cursussen zijn
uitgevoerd door trainers van de koffiecoöperatie KCFCS. Er is aan 20 leden van het Platform
een microkrediet verstrekt.
Op hun beurt verspreiden de platform leden de opgedane kennis weer verder, richting de
eigen buurtgenoten en scholen.
Bijzonder hierbij is te vermelden dat men inzet op de grootschalige teelt van een yam soort
(Balugu), rijk aan vitaminen en zeer groeikrachtig (van 1 naar 50 kilo in 1 jaar). Tot op heden
is er 3.000 kilo lokale yam gedistribueerd onder de gemeenschappen ter voorkoming van
een te eenzijdige voeding.
3. Trees for life
Het project Trees for life nam in 2017 een
grote vlucht. Door particuliere giften,
samenwerking met gastouderbureau De
Bengel uit Markelo en door een donatie
van Nacht van de Fooi is en wordt het
mogelijk duizenden bomen te planten om
de gevolgen van klimaatverandering tegen
te gaan. In 2017 zijn enkele honderden
Mutubabomen geplant en een veelvoud
opgekweekt. In 2018 vindt de grote uitrol
van duizenden stekken plaats. Door steeds
drogere en hetere periodes staat de
koffieoogst onder druk. 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 stabiele regenperiodes zijn, is voorbij. Lange periodes van
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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.

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 zijn er echter meer dan honderd 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 en de samenwerking met
kledingontwerpers in Groot Brittannië.
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4. Sanitatie en health
Na aanleg van twee washrooms en handwas systemen op elk van de 12 scholen, zijn er in
2017 workshops gehouden over gezonde voeding en hygiëne. Hierin werkt KvU nauw samen
met het Health Centre Kibinge in Buyoga.
KvU heeft een onderzoek laten uitvoeren
door Irene Kambonesa naar met name de
verloskundige kwaliteit van het Health
Centre. Conclusie was dat met name een
gebrek aan goede faciliteiten het Health
Centre parten speelt. Het ontbreekt aan
vrijwel alles, ook eenvoudige zaken als een
HB meter zijn niet voorhanden. Dit geeft
grote risico’s voor moeder en ongeboren
kind omdat eventuele complicaties niet
goed kunnen worden vastgesteld.
Moeders kiezen daarom vaak voor een
bevalling thuis of – indien men dit kan
betalen – voor een bevalling in een
ziekenhuis in Masaka of Kampala. In 2017
heeft KvU de samenwerking met het
Health Centre verstrekt en is een
warmhoud tafel voor pas geborenen en
een doptone beschikbaar gesteld.

5. Urgent action: Maleku school
Door een hevige storm is in 2016 een schoolblok van de Maleku school volledig ingestort.
Ervan uitgaande dat herbouw van de school door het district niet gefinancierd zou worden
zijn we in Nederland een bliksemactie begonnen en hebben met deze geweldige steun
kunnen voorzien in het benodigde budget. Medio 2017 kwamen er weliswaar signalen dat
het district mogelijk toch zou gaan bijdragen maar pas in september werd duidelijk dat dit
inderdaad het geval zou zijn. Het district heeft de bouw van het schoolgebouw op zich
genomen en begin 2018 vindt de oplevering plaats.
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In de maanden daaraan voorafgaand is er steeds grote onduidelijkheid geweest. Om die
reden waren ze in Kibinge alvast begonnen met het aanschaffen van bouwmaterialen vanuit
het beschikbare budget via KvU. Toen uiteindelijk tot grote verrassing het district toch met
de bouw van de school instemde, moest men snel tot een oplossing komen voor de reeds
aangeschafte bouwmaterialen. Retourneren was niet mogelijk en ze opslaan was geen optie
omdat ze dan snel zouden kunnen worden gestolen. Om die reden zijn de bouwmaterialen
meteen ingezet voor de bouw van een ander belangrijk educatief centrum, te weten de
bouw van een vocational training centre.
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.
Met het geld dat in 2016 is opgehaald bij de Brink tot Brinkloop voor onze actie 'heerlijk
helder......water' zijn in Kibinge twee waterpompen gerepareerd: de pompen in Kasota en
Kiyooka werken weer helemaal. Deze waterpompen geven nu weer schoon drinkwater aan
drie scholen en de gemeenschappen.

Na de reparatie van de boorgaten is voor beide waterpompen een beheercomité gekozen
met een voorzitter, een secretaris en penningmeester. In geval van nieuwe problemen
zijn deze watercomités belast met de reparatie van de boorgaten. Elk watercomité traint een
technicus die in eerste instantie onderhouds-en reparatiewerkzaamheden kan verrichten.
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Op deze manier wordt voorkomen dat er geen geld of kennis is om de waterpompen in
bedrijf te houden.
7. Kibinge Day
Het jaar begint in Kibinge traditiegetrouw op 1 januari met het vieren van Kibinge day. Dit is
een echte dag van en voor de gemeenschappen. Men organiseert allerlei activiteiten zoals
sport en spel, maar ook vergaderingen community action plans. De start van de dag betrof
het samen schoonmaken van de straten door het zwerfvuil op te ruimen. In Kibinge wordt
afval niet verzameld door de overheid. Iedereen is er zelf verantwoordelijk voor. De enige
optie is het verbranden op straat, iets dat overal gebeurd. Resten van het afval - zeker plastic
- verspreiden zich door het gebrek aan inzameling. Het is prachtig om te zien dat ondanks de
armoede waarin veel bewoners verkeren, zij samen ook oog hebben voor hun eigen
leefomgeving.

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.
In 2017 is in Kibinge hard gewerkt aan het vormen van een samenwerking op het gebied van
sport. Materialen, delen van kennis en het opzetten van trainingen en competities zijn
hiervan de belangrijkste onderdelen.

3

9. Kwaliteitsversterking onderwijs
De dertien scholen van Kibinge (10 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. In februari 2017 heeft een groep van 18 leerlingen twee
scholen in Uganda bezocht voor het o.a. geven van workshops en het doen van
sportactiviteiten.

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 2017 heeft KvU 1 leerling
gesponsord en hoopt weer de middelen te krijgen om meer leerlingen te sponsoren.
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Vooruitzien naar 2018
Stichting Kinderen van Uganda geeft in 2018 verdere uitvoering aan het Strategisch
Beleidsplan 2014-2018 en zal een nieuw Beleidsplan vaststellen . In 2018 zal het accent
liggen op:
-

-

Kibinge 2020
Trees for life, boomaanplant
Voedselzekerheid en agribusiness:
o Onderhoud schooltuinen
o Microfinance
o Vocational Training Centre
o 3x programma Child to Farmers
o Platform: uitbreiding en agribusiness training
Sanitatie en health: moeder-kindzorg
Toegang tot schoon water
Sportbevordering
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 2017
Stichting Kinderen van Uganda
Balans per 31 december 2017

ACTIVA
LIQUIDE MIDDELEN
Rabobank
Spaarrekening ASN
Kas
Vorderingen

PASSIVA
Kapitaal
Crediteuren
Reserveringen

31-12-2017

31-12-2016

€

€

-

23.208,22
12.144,55
120,00

39.895,18

35.472,77

3.631,98
€ 3.302,20

€ 32.961,00

19.169,00
133,77
16.170,00

€ 39.895,18

35.472,77

€ 5.680,05
€ 34.215,13

€

TOTAAL ACTIVA MINUS PASSIVA

-

-

EIGEN VERMOGEN
Beginsaldo
Resultaat 2017

35.352,77
€ 4.542,41

24.113,10

Eindsaldo

€ 39.895,18

35.352,77

11.239,67
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Stichting Kinderen van Uganda
Overzicht van inkomsten en uitgaven in het boekjaar 2017
2017
INKOMSTEN
rente
organisatie
werkbezoek
activiteiten

€
€
€

940,00
1.024,58

€ 11.439,35
€ 20.864,05
€ 2.020,00
subtotaal

TOTAAL

€
695,87
€ 1.381,91
€
9,52

RESULTAAT
€
€
€
€

€ -2.087,30

6,6% van totale uitgaven

70,58

subtotaal

donaties
tbv projecten
kunst
projectuitgaven

UITGAVEN

€ 1.703,50
€ 28.025,35
€ -29.728,85

€ 36.358,56

€
€
€
€

70,58
-695,87
-441,91
1.015,06
11.439,35
20.864,05
316,50
-28.025,35

93,4% van totale uitgaven

€ 31.816,15

€

4.542,41

Toelichting
KvU ondersteunt een groot aantal verschillende projecten. In 2017 is overgestapt naar
projectfinanciering waarbij de organisatiekosten in Uganda daarin verdisconteerd zijn.
Onder de post activiteiten zijn de opbrengsten en kosten vermeld van diverse acties. Inkomsten uit
activiteiten met een specifiek doel (bv de Brink tot Brinkloop) zijn geboekt onder 'tbv projecten'.
In 2016 zijn met een aantal fondsen contracten getekend omtrent financiering van het meerjaars
Agribusinessproject. In 2017 zijn daarvoor diverse uitgaven gedaan, hetzij rechtstreeks, hetzij via een
fonds als Wilde Ganzen.
Het project "Trees for the Future" valt financieel grotendeels buiten het overzicht van Kinderen van
Uganda omdat de financiële afhandeling rechtstreeks plaatsvindt tussen de sponsor en de Ugandese
partnerorganisatie (BOTFA).
Het Bestuur heeft zich in 2017 beraden over de wenselijkheid van de grootte van het eigen vermogen
en daarover een besluit genomen. Voor verplichtingen in Uganda wordt in het vermogen een 2- of 3jarige reservering gecreëerd, t.b.v. de eigen organisatie wordt een 1,5-jarige reservering
aangehouden. Het uitgangspunt is en blijft dat geld van donoren naar projecten gaat.
In 2017 is 93,4% van de uitgaven besteed aan projecten in Uganda.
Deventer, juni 2018
Het Bestuur van Stichting Kinderen van Uganda
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