Maastricht, december 2011
Beste Vrienden van Kiwanuka,
2011 ligt bijna achter ons. “Een crisisjaar” zullen velen zeggen en dan denken ze mogelijk aan alle perikelen rond
de euro of misschien komt Ajax bovendrijven in het korte termijn geheugen. Waar een land als Nederland al niet
door gefascineerd kan raken. Ieder heeft recht op zijn eigen crisis en soms kun je die met een glimlach bezien,
maar vaak moet je die serieus nemen. Solidariteit is een groot goed in een maatschappij en solidariteit over de
grenzen heen is een nog groter goed. Steun aan kinderen in Oeganda, een mooi groen land midden in Afrika, is
noodzakelijk. Daar moet nog steeds gestreden worden om fris, niet vervuild water te krijgen, om iedere dag iets te
eten, als is het maar een bordje pap en om een beetje redelijk onderwijs te krijgen, waardoor je hopelijk kunt
zorgen dat de volgende generatie het weer iets beter heeft.
Op kleine schaal strijdt de Stichting Kiwanuka mee om jonge mensen een betere toekomst te geven. In 2011 heeft
Kiwanuka geen nieuwe projecten ondersteund, even pas op de plaats gemaakt, maar wel gezorgd dat alle lopende
zaken een goede voortgang konden hebben. Er is meer inzicht gekomen in het Oegandese schoolsysteem en de
wijze waarop beter gewaarborgd kan worden dat meisjes die de kans krijgen om door te studeren ook succesvol
kunnen zijn in die vervolgopleidingen. Samen met het hoofd en de leerkrachten van de St. Ceciliaschool in Villa
Maria zullen vervolgprojecten er voor moeten gaan zorgen dat de schoolprestaties nog beter worden. In 2012
zullen dan ook extra middelen worden ingezet door Kiwanuka.
“Hopeless and helpless pupils now have a bright future”
Dit is een citaat uit het jaarrapport van Zuster Gertrude, het hoofd van de meisjesschool in
Villa Maria en zij citeert Josephine Nanono.
Zij is één van de leerkrachten en zij is ook degene die voor Kiwanuka als een soort
schooldecaan de meisjes volgt en steunt die gefinancierd door Kiwanuka een middelbare
schoolopleiding of vervolgopleiding doen.
Een aantal andere citaten uit het jaarrapport:

Sister Gertrude

“Generally the school is doing well. Teachers and pupils are happy. Life is moving on
smoothly.”
“St. Cecilia is now a shadow of the former self because of Kiwanuka foundation.”
Eén van de meisjes van de school schrijft: “Availing reading materials to the school by
Kiwanuka has helped to develop my reading culture and love for books” en een ander
citaat: “Porridge makes me smile every day while at school”.

Josephine Nanono

Met de financiële steun die Kiwanuka geeft aan de St. Cecilia-school kunnen zij bepaalde activiteiten en
projecten organiseren en schoolmateriaal kopen. Maar los van het geld ervaren zij Kiwanuka als een morele steun,
als belangrijke vrienden op afstand, die geïnteresseerd zijn in wat zij doen en die hen aanmoedigen in hun strijd
voor beter onderwijs in Villa Maria.
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Warme ervaring in Oeganda van één van onze sponsoren
Mariëlle Heijltjes en Michiel de Haan sponsoren de Stichting Kiwanuka sinds een aantal jaren. Zij wilden, samen
met hun twee zonen, graag de school in Villa Maria bezoeken. Aan het einde van hun vakantie in Afrika maakten
zij een tussenstop in Oeganda en gingen naar de school. Mariëlle verwerkte haar ervaring in een column die zij
schreef over leiderschap in onze westerse wereld:
“We rijden al een aantal uren en het plastic dat ter bescherming over de autostoelen is getrokken
plakt aan mijn rug, armen en benen. Het is heet en stoffig en ik had nooit gedacht dat de 160 km
tussen Villa Maria, een klein dorpje in Oeganda, en de hoofdstad Kampala zoveel tijd zou
kosten.
We gaan op bezoek bij Sister Gertrude, headmistress van een basisschool die met hulp van de
Limburgse stichting Kiwanuka voor ongeveer 600 meisjes onderwijs verzorgt. De ontvangst is
overweldigend wanneer 400 meisjes zingen, dansen en zwaaien alleen ter ere van onze komst.
Het is hartverwarmend en ontroerend om te zien dat al het geringe dat ze hebben uit de kast is
gehaald om ons bezoek tot een gedenkwaardig iets te maken.
Met trots presenteren ze het resultaat van de investeringen die ze met hulp van Kiwanuka
hebben gedaan en het is bijna onvoorstelbaar om te zien hoe groot de impact is van een in onze
ogen relatief geringe bijdrage.
Terwijl we kennismaken met het leven in Oeganda biedt deze confrontatie met een andere
cultuur ook een geheel ander perspectief op ons eigen handelen. Wanneer we uitgelachen
worden door leerkrachten omdat we thuis ons vlees en onze groente in een supermarkt kopen in
plaats van op de daar gebruikelijke lokale markten, staan we toch net even wat langer stil bij het
productieproces in onze voedselketen; wanneer zij zonder problemen een langdurige
stroomstoring ondergaan plaatst dat toch vraagtekens bij onze enorme afhankelijkheid van
elektriciteit; en wanneer we onze lege (plastic) verpakkingen vlak voor ons vertrek terug naar
Nederland willen weggooien wordt het pijnlijk duidelijk dat afval – zo zonder onze westerse
vuilnisophaaldienst – natuurlijk niet zomaar van deze aardbodem verdwijnt.”

Familie de Haan-Heijltjes in Villa Maria.
Rechts: Sister Gertrude
Links: Josephine Nanono / Dean Daughters of Kiwanuka
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Financiën 2011
Door een zeer gunstige wisselkoers in 2011 tussen de euro en de Oegandese shilling zijn de kosten voor de
Stichting Kiwanuka substantieel lager dan begroot. Dat verklaart voor een belangrijk deel het positieve saldo in
2011. Aangezien de wisselkoers naar de directe toekomst toe ongewis is en Oeganda bovendien te maken heeft
met forse prijsstijgingen (in 2011 was dit in het land vooral merkbaar aan de voedselprijzen en de prijs voor
benzine) heeft het bestuur van Kiwanuka besloten om een deel van het saldo 2011 te reserveren voor mogelijke
stijgingen van de schoolgelden. Een ander deel van het positieve saldo 2011 zal in 2012 worden ingezet voor
extra projecten voor de school. Bovendien zal het aantal meisjes dat Kiwanuka ondersteunt op de middelbare
school (22 in 2011) , op een verpleegkunde-opleiding (4 in 2011) en op de universiteit (1 in 2011) in 2012 verder
groeien.
Het voorlopige overzicht c.q. de prognose voor 2011 ziet er als volgt uit:

Inkomsten 2011
Uitgaven 2011

€ 27.950
€ 16.653

Vermogen Stichting Kiwanuka per 1-1-2012

€ 37.678

Schooltrip 2011

De belangrijkste uitgaven in 2011 waren:
*€ 10.900,- voor schoolgeld;
*€ 1.094,- voor examen-oefen-materiaal en voor een schoolreisje;
*€ 1.646,- voor het papproject; inmiddels een continue activiteit, waardoor de kinderen tussen de middag een
bordje pap kunnen krijgen; deze activiteit is extra belangrijk geworden omdat er afgelopen jaar, weliswaar op
kleine schaal, sprake was van hongersnood in Villa Maria en omgeving;
*€ 1.886,- scholing van de leerkrachten;
*€ 500,- waren de administratiekosten van de Stichting ofwel 3 % van de uitgaven.

De Stichting heeft als beleid om minimaal
€ 25.000 als reserve aan te houden om bij
mogelijke tegenvallers voldoende middelen te
hebben om de opleidingen van de kinderen op
de middelbare school of vervolgopleidingen te
kunnen laten afmaken.
Pitlatrines (WC's): de oude en de nieuwe situatie
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Notariële aktes
Goed onderwijs geeft mensen een betere toekomst. Dat is een gegeven in onze eigen westerse wereld, maar dat is
ook zo in Oeganda. En goed onderwijs is niet iets van een jaartje goed leren, maar vraagt een lange adem. Een
schoolcarrière duurt zo’n 15 jaar, alvorens je begint aan je eerste baan.
Continuïteit is voor de Stichting Kiwanuka zeer belangrijk, want alleen als Kiwanuka het onderwijs in Villa
Maria lang blijft ondersteunen kan een aantal generaties kinderen een schoolcarrière doorlopen. Continuïteit
wordt gewaarborgd doordat we gulle gevers kennen die zich voor langere tijd hebben verplicht om Kiwanuka te
steunen. Door dit vast te leggen in een notariële akte heeft de gulle gever een fiscaal voordeel en heeft de
Stichting de zekerheid dat er minimaal 5 jaar lang bepaalde inkomsten zijn. Langer mag uiteraard ook en de
Stichting is dan ook zeer blij met de gulle gevers die in de afgelopen tijd hun akte hebben verlengd.
Iedere euro die wordt gegeven op basis van een akte is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, zonder dat er eerst
een drempel is. Kiwanuka heeft deze faciliteit doordat wij door de Belastingdienst worden erkend als zgn. ANBIStichting.

Steun aan de Stichting Kiwanuka
Door € 5,- over te maken naar Kiwanuka maakt u het mogelijk om één kind gedurende één heel schooljaar iedere
dag tussen de middag een bordje pap te bezorgen.
Een kind een vervolgopleiding te laten doen met financiële steun van Kiwanuka kost per jaar gemiddeld € 500,-.
Een notariële akte helpt de gulle gever en Kiwanuka. De gift kan ook in termijnen worden betaald.
Een gezellige avond organiseren voor het goede doel ? Nodig 6 à 10 vrienden, familieleden, buren, kennissen,
collega’s uit voor een gezellig etentje bij je thuis. Nodig Kiwanuka, in de persoon van René Verspeek, uit om te
zorgen voor een drie gangen diner (inkopen doen en koken) en zorg dat er per eter minimaal € 30,- wordt
gedoneerd aan Kiwanuka.

De beste wensen voor 2012!
Het bestuur van de Stichting Kiwanuka dankt alle personen en instanties die in 2011 hebben bijgedragen aan de
realisatie van de doelstelling van Kiwanuka en hoopt in 2012 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 en solidair 2012. Deze wensen komen
ook van de leerlingen en leerkrachten in Villa Maria.
Pauline Vluggen, voorzitter
info@kiwanuka.nl / www.kiwanuka.nl
043-3212995 / ABN-AMRO Maastricht 428908012
Het Bestuur van Kiwanuka bestaat uit: May Berns, Jolanda Koetsier, Will Lambriex, René Verspeek en Pauline
Vluggen.
Marieke Cuijpers en Peter Voorhoeve hebben in 2011 hun bestuurswerkzaamheden beëindigd. De Stichting
Kiwanuka heeft veel waardering voor hun inzet en inbreng in de afgelopen jaren. Jolanda Koetsier is het bestuur
komen versterken.

Voorproefje van de nieuwe Kiwanuka website
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