Voorwoord
Dit is overzicht 2019 van Stichting
Kinderen van Uganda. Een overzicht
van allerlei activiteiten die mogelijk zijn
gemaakt in Uganda, met name in
Kibinge. Ze zijn mogelijk gemaakt door
onze trouwe samenwerkingspartners:
de coördinatoren Stephen Kamya en
Fred Mutebi, het KvU-team, de 14
samenwerkende scholen, de 8
gevormde coöperaties, het health
centre en de coöperatie van
koffieboeren en andere
samenwerkingspartners. Zij doen het
werk en steken letterlijk de handen uit
de mouwen om tot verbeteringen te
komen. Daarvoor maken ze hun eigen
plannen en nemen verantwoordelijkheid
voor de uitvoering daarvan. Dat klinkt
vanzelfsprekend maar dat is het
bepaald niet in Uganda.
Neem de dertien jarige Margret die met
haar eigen home garden gezorgd heeft
dat er eten op tafel staat en er zelfs een
koe , een varken en een paar geiten
kon worden gekocht. Neem de vier
sportcoaches die er in slagen om
talenten naar boven te krijgen bij jonge
spelers in Kibinge. Neem de vier ouddeelnemers van het platform die samen
een varkensfokkerij zijn gestart en
daarmee anderen laten zien wat
ondernemen is.
Het is voor ons een voorrecht om van
deze mensen in Uganda partner te zijn,
hen te helpen met financiële bijdragen.
Andersom ervaren zij het als een
voorrecht dat zij al jarenlang mogen
kunnen rekenen op een trouwe
vriendschapsband met mensen uit het
voor hen verre Nederland. Heel
bijzonder dat deze vriendschappen zijn
ontstaan, dat we deel mogen uitmaken
van hun leven.
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In 2019 is de veertiende school
toegevoegd aan het
samenwerkingsverband: de Misanvu
Demonstration school met een flink
aantal kinderen met beperkingen
(blindheid, doofheid en mentale
beperkingen). We gaan ons ook voor
deze school inzetten. In 2019 is een
start gemaakt met de pilot van het
circulair kweken van mushrooms op de
restvliesjes van de koffiebes. Met deze
kweek willen we o.a. zorgen voor een
nieuw en proteïnerijk voedingsmiddel.
Mogelijk kan het uitgroeien tot een
nieuwe economische activiteit.
U leest over alle ontwikkelingen in dit
jaarverslag 2019. Veel plezier ermee!
Het bestuur van Kinderen van Uganda
bedankt ieder voor de bijdragen die ons
werk hebben mogelijk gemaakt voor
Uganda. Iedere suggestie is welkom en
er is altijd wat te doen bij KvU. Heb je
zin om mee te doen, laat het ons zeker
weten.
Bestuur Stichting Kinderen van Uganda
Ruud Boon, voorzitter

Deventer, april 2020
Bestuur Stichting Kinderen van Uganda
Ruud Boon, voorzitter
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Samenvatting
Stichting Kinderen van Uganda (KvU)
werkt in drie 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 vijf personen uitgevoerd: een
nationaal coördinator, een on site
coördinator en drie assistenten.

demonstration farm en de in 2019
gestarte demonstration garden (zowel
piggery als gewassenteelt) het hart van
de agrarische scholingsactiviteiten.
Men genereert eigen inkomsten door
de opbrengsten te verkopen in een
eigen winkel en ook door ingrediënten
van veevoer in te kopen en te mengen.

In ons werk ligt de nadruk op
continuïteit en langjarige
samenwerking. We zijn reeds 12 jaar
actief in Kibinge via een step by step
methode. De resultaten worden steeds
meer zichtbaar. Door de stapsgewijze
aanpak zijn we in staat ons werk te
verbreden en de samenwerking aan te
gaan met sterke partners BOTFA
(coöperatie van boomplanters), KVU
KIBINGE, KCFCS (coöperatie van
koffieboeren), SecureLink en het Health
Centre III.
Deze samenwerking vindt met name
plaats in de vijfhoek van onderwijs,
landbouw, gezondheid, sport en
klimaatadaptatie . Dit leidt tot een
substantiële verbetering van de
levensomstandigheden in de subcounty
Kibinge.

De samenwerking met het Health
Centre III is verder geïntensiveerd. In
2019 is actie gevoerd om een
echoapparaat door het Health Centre te
kunnen laten aanschaffen. Ook is de
watervoorziening verbeterd en in stand
gehouden met reparaties. De aanplant
van Mutubabomen is voortgezet, zowel
met middelen uit Nederland als met
eigen middelen in Uganda.

2019 was een jaar waarin de resultaten
van onze aanpak verder zichtbaar
werden. Er is een 14e school aan het
netwerk toegevoegd. Een school met
grote uitdagingen omdat men ook les
geeft aan gehandicapte kinderen.
Het agrarische programma kende haar
laatste jaar in de huidige vorm. De
schoolgardens, Child to Farmers en het
Platform functioneren grotendeels
zelfstandig. De inzet richtte zich dit jaar
met name op training en voorlichting.
Het Vocational Training Centre draait
goed en vormt nu samen met de

Op sportgebied is een eigen sport
academie in ontwikkeling. Kinderen
hebben betere middelen en de beste
sporters zijn in september naar een
toernooi in Kampala geweest.
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 2019 werd opnieuw ondersteuning
ontvangen van Wilde Ganzen en
Share4More (medewerkersfonds
Rabobank) en van gastouderbureau De
Bengel uit Markelo..
In oktober brachten twee bestuursleden
een werkbezoek aan Kibinge.

.
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Projecten in Uganda

Gezondheidszorg
In Buyoga is een Health Centre III
gevestigd, genaamd St. Yoanna Maria
Muzeeyi. Onderdeel van het health
centre is de Maternity, de moeder-kind
zorg. Ongeveer 250 bevallingen per
jaar worden uitgevoerd. Ook vinden
(prenatale) controles plaats.
De faciliteiten in de Maternity zijn
beperkt en de ruimtes zijn sterk
verouderend met achterstallig
onderhoud.

.

Onze bijdrage in 2019 lag met name op
het verbeteren van de voorzieningen in
het Health Centre. Ook zijn diverse
(medische) hulpmiddelen geschonken.
Daarnaast zijn acties gehouden om
geld bijeen te brengen voor een zeer
gewild echo apparaat. De verwachting
is dat in 2020 dit apparaat kan worden
aangeschaft.
De twee gebouwde washrooms voor
meisjes en de handwasssystemen op
de scholen functioneren prima. Ze
vormen een mooie bijdrage aan het
voorkomen van schooluitval onder
meisjes en het verbeteren van de
hygiëne voor alle schoolkinderen.
De derde washroom is in aanbouw en
voor 2020 staan nog twee nieuwe
washrooms in de planning om te
worden gebouwd.

Jaarverslag 2019
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Water is life!
Als gevolg van de klimaatverandering
wordt het elk jaar lastiger te voorspellen
wanneer de regens komen. Boeren zijn
daardoor steeds meer aangewezen op
innovaties om genoeg water te hebben,
ook als de droge tijd lang duurt. Juist in
de periodes dat er extreem veel
neerslag valt, zoals in het najaar van
2019, zijn er ook kansen om water op
te slaan en later te gebruiken.
In de demonstration garden in Buyoga
zijn hier prachtige voorbeelden van te
zien. Groenteplanten worden in
ondiepe kuilen geplant met een stelsel
van droge kanalen om de kuilen heen.
Iets hoger ligt een grote watertank die
het water opvangt van het dak van de
piggery.
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Bij droogte kan het water uit de tank in
het kanaal lopen en daarna de kuilen
bereiken.
In 2019 zijn de waterpompen in Kibinge
onderhouden en in bedrijf gebleven. De
nieuwe grote watertank bij de
Kasotaschool functioneert geweldig.
Voor 2020 staat een uitbreiding van de
watervoorziening bij scholen in de
planning.
Water is ook van groot belang om de
washrooms voor meisjes goed te laten
functioneren. Plannen voor een nieuwe
washrooms worden dan ook in
combinatie gemaakt met de
aanwezigheid van water in de nabije
omgeving.
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Voedselzekerheid en agribusiness
De uitdagingen om elke dag te eten te
hebben, worden niet minder. De
bevolking groeit nog steeds hard en
een ruime verdubbeling wordt verwacht
op de lange termijn. Door
klimaatverandering zijn de oogsten
onzekerder geworden. Het oppervlak
dat voor landbouw kan worden ingezet
neemt echter niet toe, zeker niet in
Kibinge waar land al zeer intensief
wordt gebruikt en er nauwelijks nog
sprake is van (grote) natuurgebieden.
Betere landbouwmethoden, hogere
opbrengsten, meer diversiteit in de
gewassenproductie, het behoud van de
kwaliteit van de cash crop koffie en het
voorkomen van verdere natuurschade
zijn daarom alle van het hoogste
belang.
Het antwoord hierop is in wezen enorm
eenvoudig: kennisontwikkeling en
ondersteuning van een lange
termijnaanpak.
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Wij werken al vanaf 2008 met de
bestaande partners in deze lange
termijnaanpak. Voedselzekerheid,
kennisontwikkeling en agribusiness van
onderop. Het fundament vormt de
aanpak van communitybuilding.
Communities nemen zelf
verantwoordelijkheid voor verbetering
van de eigen leefomstandigheden.
Samenwerking komt op gang, de
beslissende factor voor verbetering.
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. Het boomaanplant
programma vormt een belangrijke
drager hiervan.
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Voedselzekerheid en agribussiness
Bij de 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 2019
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.

Schoolgardens een groot succes
Het effect van de schoolgardens op de leerlingen van de scholen is groot. De eerste
schoolgardens werden aangelegd op de St.Patricks-, de Kasota en de Malekuschool.
Op deze scholen brachten de leerlingen voor respectievelijk 90, 92 en 80% de dag
door zonder eten. Dit was absoluut onaanvaardbaar. Nu voorziet de schoolgarden
van de St.Patricksschool 95% van de kinderen van eten! De Kasotaschool (76%) en
de Malekuschool (65%) laten ook een grote stijging zien maar blijven nog iets achter
op de St. Patricksschool. De reden hiervan is dat deze twee scholen geen
wateropvang hebben. We verwachten bij de Kasotaschool na de aanleg van de
watertank een stijging van de opbrengst van de schoolgarden. Tegenwoordig hebben
alle scholen een schooltuin. De combinatie van eten uit de eigen tuin en het leren
door de tuin te bewerken is daarmee een groot succes.
Jaarverslag 2019
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Voedselzekerheid en agribusiness
Het Vocational Training Centre (VTC),
de KVU shop en de KVU
Demonstration Farm en Garden
vormen het hart van de trainings- en
verkoopactiviteiten in Kibinge.
De demonstration farm biedt ruimte aan
de leden van het platform. De ruim 50
leden hebben hier hun eigen plotjes. De
nadruk ligt op het leren van effectieve
methodes van landbewerking en het
uitproberen van nieuwe gewassen en
nieuwe gewascombinaties. Ook is er
kleinvee. De KVU farm heeft ook een
tree nursery en nursery voor andere
gewassen: hier worden (boom)stekken
opgeweekt en verkocht/gebruikt..

Het VTC biedt plaats aan cursussen en
trainingen op agrarisch gebied.
Hiermee ligt een directe link 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, zoals koffie.
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Er is een nauwe samenwerking met
sterke partners zoals de
koffiecoöperatie KCFCS en SIAPROM,
het agrarisch opleidingsinstituut in het
district Gomba.
Onder de vlag van KCFCS ontvangen
leden van het platform microkredieten.
SIAPROM levert de nodige kennis op
het gebied van dierziekten, bemesting
van de bouwgronden en voeding.
In 2019 vonden in het VTC tal van
cursussen plaats. Voorbeelden hiervan
die door KvU zijn gesteund zijn
trainingen voor de vrouwengroep in
barkcloth verwerking, producenten van
barkcloth, bijenhouders,
oesterzwammenkwekers, koffieboeren
en houders van (klein)vee.
In Buyoga is in 2019 een demonstration
garden geopend. Deze garden ligt dicht
langs de weg en is daardoor goed
bereikbaar. De garden bestaat uit een
demo piggery en een demo tuin voor
het telen van gewassen en irrigatie.
Ook is de
shop met
producten
uit de demon
stration farm
geopend.
Zo wordt
hier passiefruit, honing,
noten en
bananenwijn
verkocht. Een
onderdeel
van de shop
is ook het inkopen en verwerken van
grondstoffen voor veevoer. Door
grootschalig in te kopen en zelf te
mengen, is het veevoer veel goedkoper
dan als het individueel in Masaka wordt
gekocht.
Jaarverslag 2019

Trees for life
Het project Trees for life werd ook in
2019 op volle kracht doorgezet. Door
de samenwerking met gastouderbureau
De Bengel uit Markelo en overige giften
kon KvU een bijdrage leveren in het
aanplanten van grote aantallen
Mutubabomen. Maar ook zelf plant men
met eigen middelen bomen aan omdat
de aanplant werkt. Zo kunnen
gewassen als yam en noten veel meer
opbrengst leveren als ze de ruimte
hebben om in bomen te ‘kruipen’ . Een
kilo yam kan binnen een jaar hierdoor
uitgroeien tot 100 kilo opbrengst.

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. Dit is de kern
van het project Trees for life.

Ook 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.

Start van de aanplant
van 600 stekken van
Mutubabomen in de
schoolgarden van de
Buyoga Martyrs
middelbare school.
Coördinator Stephen
Kamya legt aan de
leerlingen uit wat het
belang is en de
voordelen zijn van de
Mutubaboom.

Jaarverslag 2019
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Sport
Met hulp van onder andere de lopers
van de Brink tot Brinkloop in DeventerBathmen is in 2019 verder gebouwd
aan de sport academy in Kibinge.
Met povere middelen werd eerder
binnen de scholen aandacht
geschonken aan sport. Omdat sport
een geweldige motor is in community
building heeft KvU in 2018 een speciaal
project Sportbevordering Kibinge
gestart. Een project waarin naast
breedtesport ook aandacht is voor
talentontwikkeling.
In het project Sportbevordering Kibinge
zijn vier sportcoaches aangesteld. Zij
ontvangen een kleine vergoeding en
trainen spelers in de relevante
vaardigheden in voetbal, net ball,
touwtrekken en natuurlijk atletiek. Ze
werken samen met de dertien
samenwerkende scholen die in
onderlinge competities met elkaar
toernooien houden.

Kibinge beschikt over drie speelvelden.
Dit zijn geen echte sportterreinen maar
stukken grond zonder belijning en met
de nodige oneffenheden. Maar het
hindert de schoolkinderen niet om zich
volledig uit te leven in het spel. Het gaat
om zowel meisjes als jongens. De
sportleraren van de dertien scholen zijn
volop betrokken.
De meest talentvolle kinderen worden
voor de sport academy geselecteerd en
krijgen meer training van de coaches.
Het gaat om een groep van vijftig
talentvolle jongeren. De sport academy
heeft in 2019 een officiële status
aangevraagd bij de overheid. De
verwachting is dat deze in 2020 wordt
verleend.

Wedstrijden in Nelson Mandela stadion Kampala
In september is een groep kinderen naar Kampala gereisd om deel te nemen aan een
nationaal atletiek toernooi. Dit was een geweldige beleving voor iedereen en er zijn zelfs
diverse podiumplaatsen mee terug genomen naar Kibinge.
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Onderwijs
In 2019 werkten 14 scholen in Kibinge
(10 primary, 2 secondary , 1 special
needs en 1 pre primary teacher school)
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.
Er is een 14e school in het netwerk
opgenomen: de Misanvu
Demonstration primary school. Op deze
school zitten 675 waarvan een deel
gehandicapt is, zowel lichamelijk als
geestelijk. De meeste kinderen met
handicaps zijn blind of doof. In 2020
gaan we trachten extra ondersteuning
te bieden aan deze school.

Het Vlier van het Etty Hillesum Lyceum uit
Deventer heeft de twee KvU-projecten
Kasozi primary school (Jinja district) en
Kijjabwemi secondary school Masaka
geadopteerd en onderhoudt de contacten
met de schoolleiding over verbeteringen in
het onderwijs en de voorzieningen.
Men is in februari 2019 met een groep
leerlingen weer op bezoek geweest in
Uganda binnen het programma Etty goes
Uganda. 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. Ook heeft de
Kasozischool in Jinja weer ondersteuning
ontvangen van Etty goes Uganda.

Ter aanvulling en versterking van hun
werk, is KvU actief op het gebied van
hygiëne, sport, voeding en agrarisch
onderwijs. De scholen werken met zeer
beperkte middelen in vaak oude
gebouwen. Het is daarom
indrukwekkend te zien welke motivatie
er is om de kinderen een goede start in
het leven te geven.
In Mukono, ten oosten van Kampala, is de
New Horizonschool gelegen. 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 2019 heeft KvU 1 leerling
gesponsord.

Jaarverslag 2019
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KVU Uganda
KvU werkt sinds 2000 nauw samen met
de Ugandese houtdrukkunstenaar Fred
Mutebi. Fred is onze landelijke
coördinator en voorzitter van de NGO
BOTFA waarmee wij samenwerken. 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 Eve, Dennis en
Janatio.
Wij werken samen met veertien
scholen, private schools van alle
geloofsstromen en overheidsscholen.
Zo wordt de gehele gemeenschap
bereikt. Daarnaast zijn er acht
associaties, een Health Centre en vele
vrijwilligers. In Kibinge is ‘’KayVeeYoe’’
(KVU) het sleutelwoord voor de
onderlinge samenwerking in
verbeteringen.

In 2019 zijn de banden verder
aangehaald met SecureLink, een
organisatie die zich richt op AIDS
preventie en met HIV besmette
kinderen. We werken samen in de
ondersteuning van gevangen van
Prison Butenga.

Jaarverslag 2019

Er zijn investeringen gedaan in de
communicatie en zichtbaarheid van
KVU Kibinge. Folders en t-shirts zijn
gemaakt en billboards zijn in
voorbereiding.

.
Bij de start van KvU in Kibinge was er
één coöperatie, de Association of
Coffee Farmers Kibinge KCFCS met
zo’n 1.200 leden. Inmiddels is deze
uitgegroeid naar ruim 2.000 leden.
Met KFCFS wordt samengewerkt in de
Agribusiness training voor jonge
boeren. De samenwerking is in 2016
geformaliseerd in een
samenwerkingsovereenkomst. Ook
lopen de microkredieten aan de leden
van het platform via de koffiecoöperatie
die hier brede ervaring in heeft.
In 2019 werd samengewerkt met de
andere zeven coöperaties die de
afgelopen jaren zijn opgericht 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)
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KVU Uganda
 Teachers (verbetering van de
kwaliteit op de 14 samenwerkende
scholen)
Young farmers (leden van de
Platforms voor jonge boeren)
 Champignonkwekers (startende
ondernemers, vaak in combinatie
met koffie.
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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In oktober en november 2019 werd
een pilot uitgevoerd met 14
overwegend jonge boeren in het
kweken van oesterzwammen en
champignons op de schillen van de
koffiebes. Deze schillen worden
anders weggegooid en krijgen nu
een nieuwe, circulaire waarde.
Hierbij werd in het Vocational
Training Centre een les- en
praktijkruimte ingericht. Op basis van
de opgedane kennis zijn de boeren
in eigen beheer gestart met het
kweken van deze paddenstoelen. De
pilot loopt door in 2020. Door middel
van samenwerking met lokale
partners worden de
productiemethoden verbeterd. Er is
veel vraag naar dit product.

Jaarverslag 2019

KvU Nederland
2019 was voor KvU een overgangsjaar
van het oude Strategisch Beleidsplan
2014-2018 naar het nieuwe Strategisch
Beleidsplan 2020-2023 dat bijna klaar
is. Deze plannen vormen het kader
voor onze 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.
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. In 2019
bracht KvU 6 maal een digitale
nieuwsbrief uit. Daarnaast is de website
uitgebreid en aangevuld met foto’s en
filmpjes.

Dit waren onze belangrijkste
publieksactiviteiten in 2019:
 Kerstmarkt Olst en Markelo
 Winterfair Bathmen
 Exposities van werken van Fred
Mutebi
 Vrouwen voor vrouwen Deventer
Humanitas
 Multicultureel festijn De Worp
KvU verkoopt 4 series kunstkaarten
met werk van Fred Mutebi via markten,
de website en in enkele winkels. Ook is
een bijzondere kaart met de Deventer
IJsselkade beschikbaar.
In 2019 zijn 5 kunstwerken van Fred
Mutebi verkocht.

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.
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KVU Nederland
Wij mochten in 2019 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
•
Gastouderburau De Bengel Markelo
•
Poliko uit Deventer
•
Birza Design uit Deventer
•
De Printhut uit Deventer
•
Ieder1 uit Deventer
•
De Negro boekwinkel uit Bathmen
•
Brink tot Brinkloop
•
Deventer Koffie
•
PontMeyer Deventer
•
De Amaranth Deventer
•
Volkshuis Deventer
•
Bibliotheek Wageningen
•
Jumbo Mensink Bathmen
•
Soroptimisten Deventer
Aan allen een hartelijk woord van dank
voor de geleverde bijdragen.

KvU Nederland heeft een groot aantal
samenwerkingspartners. In Uganda zijn
dit met name BOTFA (coöperatie van
boomplanters), KVU KIBINGE, KCFCS
(coöperatie van koffieboeren) het
Health Centre en SecureLink.
De samenwerking met deze sterke
partners stelt ons in staat om in de
vijfhoek van onderwijs, landbouw,
gezondheid, sport en klimaatadaptatie
een grote rol te spelen in het
verbeteren van de
levensomstandigheden in de subcounty
Kibinge.
In Nederland maakt KvU deel uit van
het Platform Uganda. De partners
binnen het Platform zetten zich in voor
betere leefomstandigheden en
professioneler openbaar bestuur in
Uganda.
Daarnaast presenteren alle NGO’s van
Deventer 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.

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 dat uitstekend
functioneert. In 2019 vond een nieuw werkbezoek plaats aan Uganda en voor 2021 zijn de
‘ambassadeurs’ alweer geselecteerd.
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KvU Nederland
Het bestuur van KvU bestond in 2019 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 2019 brachten voorzitter Ruud Boon en bestuurslid Bas van Gageldonk
een werkbezoek aan Kibinge.
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Toelichting jaarrekening 2019
KvU ondersteunt een groot aantal verschillende projecten. In 2017 is overgestapt naar
projectfinanciering waarbij de organisatiekosten in Uganda daarin verdisconteerd zijn.
De inkomsten van de Stichting bestaan ook uit bijdragen van fondsen, subsidiënten en
sponsoren die hun bijdrage aan een specifiek project verbinden.
Onder de post activiteiten zijn de opbrengsten en kosten vermeld van diverse acties.
Deze hebben een rendement van 128%. Naast de verkoop van kunstkaarten zijn vooral
markten waar we veel bezoekers treffen de plekken waar de inkomsten gegenereerd
worden.
Het overzicht maakt nu ook duidelijk dat de reisen verblijfskosten van het werkbezoekniet ten laste
komen van de Stichting. Uitsluitend de inkomsten
die de Stichting ontvangt voor deze kosten worden
daarvoor ook gebruikt.
Doordat er nog een vordering is, zijn de inkomsten
mbt kunst negatief.
In 2019 is het Agribusinessproject afgerond. De
gelden die hiervoor in 2018 waren gereserveerd
zijn gebruikt en aan de fondsen is verantwoording
afgelegd.
Voor verplichtingen in Uganda wordt in het vermogen
een 2- of 3-jarige reservering gecreëerd; tbv de eigen
organisatie wordt een 1,5-jarige reservering aangehouden. Een aantal bijdragen betreffen geoorMerkte donaties tbv projecten die in 2020 worden
uitgevoerd. Deze zijn als reservering opgenomen.

INKOMSTEN
6,7% 0,1% 4,5%
3,6%
75,9%
9,2%

organisatie
activiteiten
in NL
werkbezoek
reis/verblijf
donaties
tbv
projecten

UITGAVEN

1,3% 1,3%
4,6%
2,3%
90,5%

organisatie
activiteiten in
NL
werkbezoek
reis/verblijf
tbv projecten

Het uitgangspunt is en blijft dat geld van donoren naar projecten gaat. In 2018 was dat
93,2% van de uitgaven en in 2019 is 95,1% van de uitgaven besteed aan projecten in
Uganda.
Deventer, maart 2020
Het Bestuur van Stichting Kinderen van Uganda
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Stichting Kinderen van Uganda
Balans per 31 december 2019
31-12-2019
31-12-2018
€
€
ACTIVA
LIQUIDE
MIDDELEN
Rabobank
€ 2.581,07 € 5.120,88
Spaarrekening
ASN
€ 21.077,35 € 33.358,94
Kas
Vorderingen
€
368,75
24.027,17
38.479,82
PASSIVA
Kapitaal
€ 5.664,32 € 8.043,82
Crediteuren
€
€
Reserveringen € 18.362,85 € 30.436,00
€ 24.027,17 € 38.479,82
EIGEN
VERMOGEN
Beginsaldo
Resultaat
Eindsaldo

38.479,82
€ -14.821,40
€ 23.658,42

€ 39.895,18
€ -1.415,36
€ 38.479,82

Stichting Kinderen van Uganda
Overzicht van inkomsten en uitgaven in het boekjaar 2019
2019
INKOMSTEN
UITGAVEN
organisatie
activiteiten in
NL

€

18,41

€

536,97

€

1.179,97

€

515,80

subtotaal

werkbezoek
reis/verblijf
donaties
tbv projecten
kunst

€ 1.052,77

€

940,00

€ 2.424,59
€ 19.920,54
€ 1.760,00

subtotaal

TOTAAL
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€

940,00

€

940,00

€ 37.179,85
€ 1.892,29
€ 39.072,14

€ 26.243,51

€ 41.064,91

RESULTAAT
€

-518,56

€

664,17

2,6% van totale uitgaven

€

-

2,3% van totale uitgaven

€
€
€

2.424,59
-17.259,31
-132,29

95,1% van totale uitgaven

€

-14.821,40
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