Maastricht, december 2009
Beste Vrienden van Kiwanuka,
December is de maand van terugkijken, van warme kamers, van vooruit blikken naar het
volgende jaar. Zo ook voor de Stichting Kiwanuka en dat doen we graag samen met onze
gulle ondersteuners. November jl. hebben René Verspeek en Pauline Vluggen van het
Stichtingsbestuur, samen met Sjef Haan en Jolanda Koetsier (gulle gevers aan Kiwanuka),
Villa Maria bezocht en veel met de betrokkenen in Oeganda besproken en afgesproken.
De Stichting Kiwanuka heeft zich voor vele jaren verantwoordelijk gemaakt om een klein
stukje van het onderwijs in Oeganda mee te verbeteren. Maar de eerst verantwoordelijken
zijn en blijven de onderwijzers, de schoolleiding en de lokale overheid in Oeganda zelf.
Succesvol papproject wordt herhaald
Vanaf de 2de term van het afgelopen schooljaar hebben alle kinderen iedere dag pap
gehad op school. De school kon dit realiseren door steun van Kiwanuka (€ 5 per kind per
jaar) en doordat de ouders ook zelf een zeer kleine bijdrage moesten betalen. Met dit
papproject wordt voorkomen dat schoolkinderen pas aan het einde van dag, als ze thuis
komen, iets te eten krijgen. Leren doe je vooral met je hoofd, maar met een lege maag
kom je toch niet erg ver. Dagelijks voor meer dan 500 kinderen pap koken vraagt extra
voorzieningen. Het schoolkeukentje (met een cynische Nederlandse blik noem je dat een
stookhok) is daarom uitgebreid en met steun van Kiwanuka worden er stoven gemetseld,
waardoor er in het nieuwe schooljaar op een meer milieu-vriendelijke manier gestookt
wordt, doordat er minder hout gebruikt hoeft te worden.

Blijf het pap-project steunen. Met € 5,- per jaar geef je een schoolkind een dagelijks
bordje pap. Mocht u € 5,- extra kunnen missen, maak
dit dan over op onze rekening (ABN-AMRO
428908012) o.v.v. „pap-project‟.
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Onderwijs is een noodzakelijke voorwaarde voor ontwikkeling
De Stichting Kiwanuka besteedt een belangrijk deel van haar middelen aan schoolgelden
waarmee de best presterende kinderen van de St. Ceciliaschool in Villa Maria op een
goede kostschool kunnen doorstuderen op de
middelbare school. Die school kent twee
fasen; 4 jaren “ordinary level” en daarna, bij
goede resultaten, 2 jaar “advanced level” met
eventueel de mogelijkheid om daarna te gaan
studeren op een universiteit. In 2009 zaten er
18 kinderen op een middelbare school met
steun van Kiwanuka (vanaf januari 2010
zullen dat er 23 zijn). Viola Nansamba en
Gorreth Namagembe hebben eind 2009 hun
ordinary level afgerond, gaan niet door voor
hun advanced level, maar gaan waarschijnlijk met steun van Kiwanuka in 2010 beginnen
aan een opleiding voor verpleegkundige. Wanyana Prossy begint in 2010 aan haar laatste
jaar advanced level.

In 2009 heeft voor het eerst één van de onderwijzers van de lagere
school in Villa Maria - Josephine Nanono - gefunctioneerd als decaan
voor de meisjes op de middelbare school. Zij heeft tot taak om de
voortgang van de schoolprestaties te bewaken, om tijdig mee na te
denken over vervolgopleidingen, maar ook om de algemene
ontwikkeling en zorg voor de meisjes in de gaten te houden. Zo is
gebleken dat enkele meisjes in problemen kwamen omdat de ouders
voor nauwelijks of geen zakgeld konden zorgen en daardoor het geld
ontbrak voor noodzakelijke zaken als een stuk zeep of maandverband.
Door ouders aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid en
door wat extra financiële steun van Kiwanuka doet decaan Josephine
goed werk.
Josephine Nanono

Extra scholing voor de onderwijzers
De Stichting Kiwanuka maakt het sinds 2009 ook mogelijk dat een aantal onderwijzers
extra scholing krijgen op één van de Oegandese universiteiten. De structurele
verbeteringen van het onderwijs moet namelijk niet van buiten komen en dus is het
belangrijk om innovaties te stimuleren bij de onderwijzers. De Stichting en de
onderwijzers hebben er samen voor gekozen om vooral de kwaliteit van het onderwijs
van een aantal vakken te verbeteren, denk hierbij aan Engelse taal en vakken die moeten
voorbereiden op de zgn. Science-vakken op de middelbare school.
Zeer stimulerend voor de onderwijzers is de actieve aanwezigheid van buitenlandse
bezoekers. In 2009 heeft Tom Lalisang gedurende twee maanden de onderwijzers
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geholpen door sportlessen te geven. Tom heeft daarmee op een geweldige manier
invulling gegeven aan de tijd tussen zijn middelbare school en zijn vervolgopleiding.
Hulde voor deze 17 jarige jongen uit Meerssen. In 2010 gaat Sandra Manders een aantal
weken de school helpen.
Een Oegandese familie
Als we in Oeganda zijn bezoeken we ook altijd een aantal
families, van de kinderen die op de middelbare school zitten.
Die bezoeken zijn altijd hartverwarmend, vanwege de grote
gastvrijheid, maar vaak ook hartverscheurend vanwege de
armzalige omstandigheden. Een redelijk willekeurig voorbeeld,
op bezoek bij de moeder van Molly Nabukenya. Zij heeft een
aantal maanden geleden haar zesde kindje op de wereld
gebracht. Eén van de kinderen is verstandelijk gehandicapt.
Haar man heeft ze al tien maanden niet gezien. Hij lijkt af en
toe wel iets bij te dragen aan de financiën van het gezin, maar
de moeder moet vooral de kost zien te verdienen door op het
land te werken bij anderen. Ze heeft zelf nauwelijks land,
maar kan om haar huisje nog wel een en ander verbouwen.
Zou ze kunnen genieten van het uitzicht aan de achterzijde van
haar huisje?

Financiën (voorlopige stand van zaken 2009; per 07-12-09)
Saldo 2008
Inkomsten 2009
Uitgaven 2009
Actueel saldo in €

€ 44.178 *
€ 23.368
€ 27.469
€ 40.077

De belangrijkste uitgaven in 2009 waren € 12.150 voor het verder opknappen van de
schoolgebouwen, € 7.400 voor schoolgeld voor de middelbare school, € 2.500 voor
schoolmateriaal, het schoolreisje, de dans-,
muziek- en sportmaterialen en speeltoestellen, €
1.750 voor het papproject en € 3.550 voor de
scholing van de onderwijzers. € 123 waren de
administratiekosten van de stichting ofwel
0,45% van de uitgaven. Voor de goede orde: alle
reis- en verblijfkosten van de bestuursleden naar
en in Oeganda zijn voor eigen rekening van de
bestuursleden.
(*In de jaarbrief 2008 is alleen het saldo op de
Nederlandse bankrekening vermeld en is onbedoeld het saldo van de Oegandese rekening
weggevallen. De cijfers over 2009 hebben betrekking op beide rekeningen.)
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Steun Kiwanuka met hulp van de Nederlandse fiscus
De Stichting Kiwanuka is door de Belastingdienst erkend als Algemene Nut Beogende
Instelling (ANBI). Kiwanuka voldoet daarmee aan de aangepaste fiscale wetgeving. Dit
betekent dat gulle gevers, mits hun giften zijn gerelateerd aan een notariële acte, gebruik
kunnen blijven maken van fiscale faciliteiten. Het fiscaal nummer van Kiwanuka is
815094267. Onderwijs is een zaak van langere adem. De Stichting Kiwanuka moet er
daarom voor zorgen dat zij ook in de komende jaren over voldoende middelen beschikt
om de kinderen in Oeganda hun opleiding te laten afmaken. Notariële aktes geven die
garantie aan de stichting. De website geeft hierover meer informatie maar u kunt ons ook
mailen voor meer informatie (info@kiwanuka.nl).

Afrikaans spreekwoord
De beste tijd om een boom te planten is
twintig jaar geleden.
De een na beste tijd is nu.
Steun Kiwanuka !

Het bestuur van de Stichting Kiwanuka dankt alle personen en instanties die in 2009
hebben bijgedragen aan de realisatie van de doelstelling van Kiwanuka en hoopt in 2010
weer op steun te mogen rekenen. Mocht u vragen of suggesties hebben dan horen wij die
uiteraard graag.
Namens het bestuur van de Stichting Kiwanuka wens ik u een voorspoedig 2010.
Pauline Vluggen, voorzitter
info@kiwanuka.nl
www.kiwanuka.nl
043-3212995 / ABN-AMRO Maastricht 428908012

Het Bestuur van Kiwanuka bestaat uit: May Berns, Marieke Cuijpers, Karel Hoogerwerf,
Will Lambriex, René Verspeek, Pauline Vluggen en Peter Voorhoeve
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