


Voorwoord 

2020 is een bijzonder jaar geweest voor 

Kinderen van Uganda: in Uganda en 

ook in Nederland werden we getroffen 

door Covid-19 of het Coronavirus. In 

Nederland betekende dit veel, maar in 

Uganda werden de gevolgen nog veel 

sterker gevoeld. Daar betekende de 

lockdown dat de meeste kinderen 

helemaal geen school kregen en 

thuisonderwijs onmogelijk was. De 

ouders konden niet naar het veld om 

gewassen te verzorgen. Eigenlijk lag 

alles stil.  

 

Coördinator Stephen Kamya en zijn 

mensen hebben alle ruim dertig dorpen 

van Kibinge voorzien van informatie. Hij 

zorgde met steun van Wilde Ganzen 

voor handwas mogelijkheden in de 

dorpen. De medewerkers van het 

Buyoga Ziekenhuis, waarmee KvU al 

lange tijd samenwerkt, trokken erop uit 

om mensen op afgelegen plekken op te 

zoeken en zwangere vrouwen te 

helpen. Een hele mooie samenwerking 

in moeilijke tijden in Kibinge.  

 

Hoewel sommige zaken later in 2020 

weer doorgingen, moesten we 

gedwongen vooral afwachten. We 

hopen in 2021 weer een begin te 

maken, allereerst met de veertiende 

school in ons samenwerkingsverband: 

de Misanvu Demonstration school. Dit 

is een school die zich in het bijzonder 

inzet voor kinderen met een beperking.  

  

 

  
We gaan door. Dat is belangrijk nieuws 

in Deventer maar zeker in Uganda. KvU 

is een sterke partner die van grote 

waarde is in Uganda. In dit jaarverslag 

2020 leest u alvast de contouren en 

met uw hulp geven we er dit jaar 

uitvoering aan. 

Met grote dank aan ons KvU-team en 

de verschillende 

samenwerkingspartners in Uganda en 

Nederland. 

 

Veel plezier met dit jaarverslag. Het 

bestuur van Kinderen van Uganda 

bedankt iedereen 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.  
 
  

Deventer, april 2021 

Bestuur Stichting Kinderen van Uganda 

Ruud Boon, voorzitter   

 

Jaarverslag 2020                       pagina 2 



Samenvatting 

2020 was vanwege de wereldwijde 
pandemie door de uitbraak van Covid-
19 een moeilijk jaar. Vanaf maart 2020 
ging veel niet door en werd zowel 
Nederland als Uganda geconfronteerd 
met een lock down. Deze trof met 
name de armste inwoners van Uganda 
hard omdat zij dag in dag uit hun 
inkomen bij elkaar moeten verdienen. 
Door de lock down was dit niet 
mogelijk.  

 

De Stichting Kinderen van Uganda was 
desondanks in 2020 actief 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 onsite coördinator en 
een aantal assistenten. 

 

In ons werk ligt de nadruk op 
continuïteit en langjarige 
samenwerking.  We zijn al13 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.   

 
 

 

.  

  
Onze inzet was in 2020 grotendeels 
gericht op de bestrijding van corona en 
de gevolgen van de lockdown.  
 
Publieksactiviteiten waren in Nederland 
niet mogelijk. Dit heeft de inkomsten 
van onze Stichting fors onder druk 
gezet. Via een urgente actie en door 
samenwerking met Wilde Ganzen, 
waren we in staat om snel te reageren 
op de corona uitbraak in Kibinge. 
 
Daarnaast waren we in staat om het 
Health Centre te steunen met de 
aanschaf van een echo apparaat en 
waren er bijdragen aan de lokale 
gevangenis Butenga, sportactiviteiten 
en gemeenschapsopbouw.  
 
 
We zijn blij dat we in 2020 
onverminderd gesteund zijn door vele 
donateurs, vrijwilligers, verenigingen, 
bedrijven en de gemeente Deventer. 
  
Helaas kon dit jaar geen werkbezoek 
worden gebracht  aan Uganda. 
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Projecten in Uganda 



De strijd tegen corona 

De bestrijding van de verspreiding van 
corona en daarna de gevolgen van de 
lockdown was de grootste actie die in 
2020 heeft plaatsgevonden.  

 

In april begon KVU in Kibinge met de 
informatie- en beschermingscampagne 
tegen het corona virus. Medisch 
personeel van gezondheidscentrum 
Buyoga en het districtsbestuur van 
Bukomansimbi hebben honderd 
handwassystemen en zeep gemaakt en 
verspreid. Deze werden met veel 
dankbaarheid in ontvangst genomen 
door lokale bestuurders, religieuze 
instellingen, gemeenschapsscholen en 
andere instellingen die meer mensen bij 
elkaar brengen.  

 

Naast deze vorm van bescherming 
werd via een mobiel informatiesysteem 
en via radio uitzendingen inwoners 
opgeroepen afstand van elkaar te 
houden, zijn mondmaskers gegeven 
aan kwetsbare groepen en tips hoe 
ontsmettingsmiddelen te gebruiken. 
Ook hebben de mobiele werkers erop 
aangedrongen dat elke vermoedelijke 
patiënt  zich onmiddellijk bij het 
medische team van de 
gezondheidscentrum of het district 
moest melden.  

 

De lockdown had zelf ook veel impact 
op het leven in Kibinge. Arme en vaak 
oude mensen zaten opgesloten in hun 
huis zonder basisvoorzieningen. Leden 
van het KVU-platform gaven voedsel en 
zaailingen aan behoeftige mensen met 
land om verschillende 
voedingsmiddelen te planten.  

  
. 
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De strijd tegen corona 

Omdat het vervoer plat lag, konden 

zwangere vrouwen en zieken moeilijk 

het gezondheidscentrum bereiken. 

Vaak moesten zij uren lopen om er te 

komen, wat natuurlijk extreem moeilijk 

is. Het gezondheidscentrum haalde 

daarom mensen thuis op als er hulp 

nodig was. Zo zijn tientallen zwangeren 

en zieken opgehaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
In de zomer bleek dat de scholen voor 

nog een veel langere periode dicht 

zouden blijven. Kinderen kunnen in 

Uganda geen les op afstand volgen. Er 

zijn te weinig schoolboeken om nog 

maar te zwijgen over on line lessen.  

 

Van de samenwerkende scholen 

kregen we de urgente vraag voor de 

aankoop van een kopieermachine 

zodat er schoolwerk kon worden 

gekopieerd. Hiermee konden kinderen 

ondanks de schoolsluitingen toch nog 

iets thuis aan school doen. 

 

Naast de giften van vele donateurs – 

groot en klein – werd deze actie 

gesteund door Wilde Ganzen en de 

gemeente Deventer. 
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Gezondheidszorg, hygiëne en water 

In 2020 is het echoapparaat 

aangeschaft en in gebruik genomen in 

het Health Centre in Buyoga Kibinge. 

Dit is een heel belangrijke stap in het 

verbeteren van de prenatale screening 

zodat problemen veel eerder kunnen 

worden opgespoord. 

Het echoapparaat is mede door steun 

vanuit het bisdom in Kibinge 

geïnstalleerd. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Voor het jaar 2020 is ons project Girls 

to school, Always! uitgekozen door de 

Nacht van de Fooi. In een groot aantal 

studentensteden zouden 

horecagelegenheden meedoen om hun 

fooi af te dragen voor het goede doel. 

Wilde Ganzen verdubbelt de 

opbrengst. Helaas ging de Nacht van 

de Fooi niet door. De studenten 

zochten naar alternatieve acties en 

Wilde Ganzen stond garant voor het 

benodigde eindbedrag.  

 

In Kibinge is door de hulp van de 

studenten van Nacht van de Fooi 

financiering ontvangen voor een 

verdere stap in hygiëne, 

waterzekerheid en bewustwording.  
. 
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Gezondheidszorg, hygiëne en water 

Voor 2021 staat hierdoor gepland: 

• de  bouw van een washroom en 

een grote watertank bij de Buyoga 

Martyrs middelbare school 

• de bouw van een washroom bij de 

Kasota lagere school 

• het houden van workshops over 

hygiëne en gender voor 5.000 

schoolkinderen 

• verstrekken van afripads voor de 

armste kinderen  

 

  
Met steun van de Soroptimisten 

Deventer werd in 2020 gestart met de 

bouw van een washroom bij de 

Scolastic lagere school net buiten 

Buyoga. De bouw liep echter vertraging 

op doordat de fundering instortte. 

Hierna werden de werkzaamheden 

door corona verder bemoeilijkt. De 

washroom is helaas nog niet gereed 

gekomen, we verwachten dat dit in 

2021 wel gaat lukken. 
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Wat zijn washrooms? 

Washrooms zijn kleine gebouwen die door KVU Kibinge zijn bedacht. Ze vervangen 

de vaak vieze, oude toiletten van de meisjes bij een school en bieden daarnaast 

ruimte voor de meisjes om zich te verschonen als ze menstrueren. In het dak is een 

waterreservoir ingebouwd dat wordt gebruikt om de ruimtes door te spoelen. De 

deuren zijn sterk en afsluitbaar. 

Kinderen zitten Uganda niet zelden tot hun 15e op de lagere school. In de hoogste 

klassen zitten dan ook veel meisjes die al menstrueren. Als er geen geld is voor 

maandverband blijven deze meisjes vaak de week van de menstruatie thuis. Dit leidt 

tot leerachterstanden en tot schooluitval. Met het project Girls to school, Always! 

wordt dit tegengegaan. Het is de bedoeling dat in 2021 vijf washrooms functioneren 

in Kibinge. 



Voedselzekerheid en agribusiness 

De kern van het programma is 

kennisontwikkeling en ondersteuning 

van een lange termijnaanpak. 

 

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.  

 

Noemenswaardig is de ontwikkeling 

van de Demonstration Garden. Deze 

ligt in Buyoga dicht langs de hoofdweg 

en is daardoor goed bereikbaar. Hier 

worden varkens gehouden op een 

moderne manier en ook is er ruimte 

voor een tuin met proefgewassen en 

irrigatiemethoden.  

Helaas werd de garden getroffen door 

een uitbraak van de varkenspest. 

 

De garden is in 2020 grotendeels 

ommuurd zodat ongewenst bezoek 

buiten gehouden kan worden. Door 

middel van het geven van rondleidingen  

wordt kennis overgedragen. De 

deelnemers betalen een kleine 

vergoeding die ten gunste komt aan de 

demonstration garden. 

 

In 2020 werd ook SIAPROM, het 

opleidingsinstituut voor 

diergeneeskunde gesteund in de regio 

Gomba. KVU Kibinge ontving in ruil 

hiervoor voedingsadvies van 

SIAPROM. 
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Boomaanplant 

Onverkort werd voor zover de 
omstandigheden dit toelieten het 
programma van agro forestry 
voortgezet. Door aanplant van met 
name de mutuba boom te bevorderen 
op de landbouwgrond zelf, worden vele 
voordelen bereikt.  
 
Hoewel er geen aparte actie was in 
2020 ter aanplant van enorme aantallen 
bomen in één keer, ging de opkweek en 
het planten van stekken door. Dit is met 
name mogelijk door de grote steun van 
gastouderbureau De Bengel uit 
Markelo.  
 
 
 
 
 

  

  
Het verhaal van de mutuba boom 
 
Door klimaatverandering is er veel 
droogte in Uganda. Hierdoor is het 
verbouwen van voedsel moeilijker 
geworden. Door het planten van een 
mutuba boom worden de nadelige 
gevolgen van de klimaatverandering 
bestreden. Dit doen ze door traditionele 
landbouw toe te passen. Zo planten ze 
bomen tussen het voedsel en de 
handelsgewassen. En ook verbouwen 
ze verschillende gewassen op één en 
hetzelfde stukje landbouwgrond. 
Tegelijkertijd leren de kinderen in 
Uganda hoe belangrijk bomen zijn. 
Maar bomen leveren niet alleen 
zuurstof voor onze aarde. In Uganda 
zorgen de mutuba bomen ook nog eens 
voor schaduw aan de andere 
gewassen. Ook houdt de boom vocht 
vast in de bodem en zorgen de 
afgevallen bladeren voor meer 
voedingsstoffen in de bodem. Nog een 
mooie eigenschap van de mutuba 
boom is dat de barst van de boom 
jaarlijks geoogst kan worden. Van deze 
barst worden weer mooie materialen 
gemaakt. Stof voor kleding, 
bouwmateriaal, tassen en nog veel 
meer. 
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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 2020 werken we samen 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. 

 

  
Er zijn investeringen gedaan in de 
communicatie en zichtbaarheid van 
KVU Kibinge. Folders en t-shirts zijn 
gemaakt. 
.  
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 het 
ledenaantal meer dan verdubbeld.   

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 2020 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 

ruim 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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KvU 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. In 2020 

bracht KvU 6 maal een digitale 

nieuwsbrief uit. Daarnaast is de website 

uitgebreid en aangevuld met foto’s en 

filmpjes. Ook op Youtube vindt u een 

kanaal met filmpjes over ons werk in 

Uganda. 

 

Vanwege de coronacrisis lag ons werk 

in Nederland grotendeels stil of 

gebeurde dit online. We hebben 

nauwelijks publieksactiviteiten gehad.  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

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.   
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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. 



KVU Nederland 

Wij mochten in 2020 weer rekenen op de 

trouwe steun van een vaste groep 

donateurs. Daarnaast heeft KvU 

ondersteuning gehad van de volgende 

bedrijven/organisaties: 

• Wilde Ganzen 

• Gemeente Deventer 

• Wereldwinkel Bathmen 

• Gastouderburau De Bengel Markelo 

• Birza Design uit Deventer 

• De Printhut uit Deventer 

• Ieder1 uit Deventer 

• De Negro boekwinkel uit Bathmen 

• Deventer Koffie 

• PontMeyer Deventer 

• Studiecentrumc2 Lelystad 

• Jumbo Mensink Bathmen 

• Nacht van de Fooi 

• Soroptimisten Deventer 

 

Aan allen een hartelijk woord van dank 

voor de geleverde bijdragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
KvU 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.  
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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. 



KvU Nederland 
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Het bestuur van KvU bestond in 2020 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 2020 vond helaas geen werkbezoek plaats. 





Toelichting jaarrekening 2020 
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Toelichting  

 

In 2020 zijn veel fondsenwervende activiteiten niet doorgegaan vanwege de 

COVID-19 pandemie. Ook in Uganda had dat zijn weerslag op de activiteiten. 

Het inhoudelijk jaarverslag geeft daarover meer informatie. De omzet is 

daarmee ook aanmerkelijk gedaald. Ten behoeve van de ANBI-status zijn er 

daardoor ook geen aanvullende verplichtingen te voldoen. KvU ondersteunt 

een groot aantal verschillende projecten. De organisatiekosten in Uganda zijn 

meegenomen in de projectfinanciering. 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.  

 

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 betreft geoormerkte donaties t.b.v. projecten die in 2021 

worden uitgevoerd. Deze zijn als reservering opgenomen.  

 

Het uitgangspunt is en blijft dat geld van donoren naar projecten gaat. In 

2019 was dat 95,1 % van de uitgaven en in 2019 is 97,0 % van de uitgaven 

besteed aan projecten in Uganda.  

 

Deventer, mei 2021 

Het Bestuur van Stichting Kinderen van Uganda  
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