Maastricht, december 2012

Beste Vrienden van Kiwanuka,
Kiwanuka bestaat in 2013 10 jaar
In 2013 viert de Stichting Kiwanuka haar tweede lustrum. 10 jaar om het onderwijs op kleine schaal in
Oeganda wat te verbeteren en een aantal jonge mensen de kans te geven om met een betere opleiding later
een betere toekomst op te bouwen. Ja, onderwijs is iets van lange adem. Mede door het enthousiasme van
veel gulle gevers heeft ook Kiwanuka een lange adem. Dat is ook nodig nu bijvoorbeeld de Nederlandse
overheid zich steeds meer terugtrekt uit de ontwikkelingsproblematiek van arme landen.
Scholieren kansen geven, maar ze moeten deze kansen zelf pakken
In de afgelopen jaren heeft Kiwanuka steeds meer zicht gekregen op
het functioneren van het Oegandese onderwijssysteem en dan vooral
de middelbare school.
Kiwanuka houdt de schoolresultaten inmiddels nauwkeurig bij. De
zgn. Dean van de Kiwanuka Dochters - Josephine Nanono, één van
de onderwijzers van de lagere school, heeft regelmatig contact met
de kinderen en met de ouders.
Soms zijn tegenvallende schoolresultaten gerelateerd aan
gezondheidsproblemen van de kinderen. Incidenteel heeft een kind
extra ondersteuning nodig. Door regelmatig contact tussen
Kiwanuka en de Dean kunnen de kinderen actiever gevolgd worden.

Bijeenkomst met ouders van de meisjes die door
Kiwanuka gesponsord worden

Soms leidt dit tot aanschaf van meer schoolboeken en soms worden kinderen aangesproken om harder te
werken en te proberen betere schoolresultaten te halen.
Tijdens het bezoek van Pauline Vluggen en René Verspeek, in het voorjaar 2012, hebben zij in
bijeenkomsten met alle kinderen en met alle ouders aangegeven wat Kiwanuka in de komende jaren wil
blijven doen.
De kinderen en de ouders weten dus wat zij kunnen verwachten van de Stichting Kiwanuka, maar de
kinderen weten ook dat zij zelf moeten presteren.
Begin december kwam het bericht van de middelbare school in
Masaka dat één van de Kiwanuka-scholieren in het afgelopen
schooljaar als één van de beste van de school had gepresteerd.
Catherine Nabalamba uit de 2de klas van de middelbare school
heeft deze mooie prestatie geleverd en daar is Kiwanuka
uiteraard trots op.

Catharine Nabalamba (rechts) met haar broertjes
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Wij kennen haar als een bescheiden meisje, dat is opgegroeid bij
haar tante, want haar vader leeft niet meer en haar moeder is
psychisch niet in staat om haar eigen kind op te voeden. De tante
verdient de kost door te werken op het land.
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Oogst van 10 jaar kinderen steunen om te studeren
Sinds de start van de Stichting Kiwanuka in 1993 heeft de stichting 35 meisjes ondersteund. In 2012 zaten er
24 op de middelbare school. Daarvan willen 5 meisjes in 2013 starten met een opleiding voor
verpleegkundige en 2 meisjes beraden zich nog. 1 meisje studeert aan de universiteit en hoopt in 2013 daar
af te studeren. 8 meisjes volgen een opleiding tot verpleegkundige; 2 van hen verwachten begin 2013 hun
diploma te behalen. Helaas zijn 2 kinderen voortijdig afgehaakt.
Begin 2013 zal er weer een aantal kinderen mogen doorstromen van de lagere school naar de middelbare
school. Het aantal is afhankelijk van de scores die de kinderen aan het eind van de lagere school hebben
behaald op een soort Oegandese CITO-toets. In de afgelopen jaren zijn er op deze wijze in de regel jaarlijks
5 kinderen naar de middelbare school gegaan met steun van Kiwanuka.
Nieuwe website Kiwanuka
Sinds het voorjaar van 2012 heeft Kiwanuka een nieuwe website. Wilt u een goed beeld krijgen van de
doelstellingen en de activiteiten van onze stichting dan geeft de site dat levendig weer met veel foto’s en ook
een filmpje. Via Facebook kunt u ook tussentijds op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen.
Emilio Perez is de maker van de site. Hij heeft zijn professionele kwaliteiten ingezet voor Kiwanuka. Er is
ook een Engelstalige versie van de website, dankzij het vertaalwerk van Ann Spaas. We zijn hen beide zeer
erkentelijk voor hun belangeloze inzet. Kijk op: www.kiwanuka.nl
Eten en andere acties voor Kiwanuka
“Eten voor een goed doel” wordt ook door Kiwanuka al jaren
benut om geld in te zamelen. Ook het afgelopen jaar is op deze
wijze geld ingezameld. Voor € 30,- per persoon verzorgt René
Verspeek bij u thuis een mooi 3-gangen diner en Kiwanuka geeft
weer een goede bestemming in Villa Maria aan deze euro’s.
De dagelijkse kost in Oeganda is veelal een maaltijd welke bestaat
uit gestoofde bananen. Matoke heet dit gerecht. Een luxe versie
van deze matoke is voorzien van een beetje kip, vis of vlees.

Het belangrijkste ingrediënt voor Matoke: Bananen

Wilt u ook een keer een etentje organiseren voor Kiwanuka?
Neem dan contact op via info@kiwanuka.nl

Een kooksuggestie (voor 2 personen) voor een Westerse matoke: Stoof in zoute boter 1 rode ui (in plakken
gesneden), 2 niet te rijpe bananen (in stukjes gesneden) en 2 takjes salie. Doe dit op een zacht vuurtje,
gedurende 20 minuten. Voeg op het laatste moment 1 theelepel scherpe kerrie toe en knijp een beetje
citroensap uit over het gerecht. Dit is een heerlijk gerecht uit een kookboek van de franse topkok Alain
Passard.

Op vele andere manieren is er ook in 2012 weer geld binnengekomen. Individuele sponsoren die in het kader
van een verjaardag, het ingaan van een mooie pensioenperiode, een jubileum op het werk etc. een extra
bijdrage aan Kiwanuka gaven. May Berns organiseerde weer een druk bezochte bridgedrive. Jolanda
Koetsier en Jef Haan gingen met een kraam staan op de jaarlijkse markt Manus van Alles en verkochten daar
Oegandese sieraden en andere leuke souvenirs uit dit mooie Afrikaanse land en tweedehands boeken, CD’s
en DVD’s voor het goede doel.
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Kiwanuka spandoek in Villa Maria gemaakt

De Kraam van Kiwanuka bij het Manus van Alles festival juni
2012

Met kleine giften veel blije gezichten
Bij de nieuwsbrief van 2011 heeft Kiwanuka een oproep
gedaan om € 5 of een veelvoud daarvan, te doneren.
Voor € 5 konden kinderen die zelf niet de middelen hebben
om een schooluniform aan te schaffen alsnog voorzien worden
van een uniform.
Dankzij € 600 aan extra giften zijn in 2012 de 120 kinderen
(van de ruim 600) die nog geen uniform hadden nu ook
voorzien van zo’n mooi blauw jurkje.
Uniformen in de maak

Maar eigenlijk is het uniform pas compleet als er ook een blauwe trui bij is.
Vaak is het ’s ochtends in Oeganda, als de kinderen naar school lopen, nog
fris waardoor een trui geen overbodige luxe is.
Kiwanuka doet daarom een oproep aan alle lezers van deze jaarbrief om
een extra storting te doen.
Voor € 6 kan één kind een warme trui krijgen, passend bij het
schooluniform. Stort op bankrekeningnummer 428908012
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Financiën 2012
Inkomsten 2012 € 38.185
Uitgaven 2012
€ 30.586
Vermogen Stichting Kiwanuka per 1-1-2012

€ 52.910

Deze financiële gegevens zijn de voorlopige resultaten van 2012, bijgewerkt tot 15 december.
De belangrijkste uitgaven post in 2012 was het schoolgeld, nl. € 17.635. Andere uitgaven posten:
schoolboeken voor de leerlingen op de middelbare school € 950, nieuw meubilair voor de lagere school €
800, papproject € 1.700, schooluniformen € 600, boeken voor bibliotheek lagere school € 1.350 en scholing
voor onderwijzers € 2.000.
De overheadkosten waren € 427,58 ofwel 1,4 % van de totale uitgaven.
Er staat een aantal projecten te wachten op afronding van de voorbereiding. Het gaat om het opknappen en
afbouwen van het hoofdgebouw. Dit gebouw is ooit met een externe financier gebouwd, maar nooit
afgebouwd en is inmiddels ook toe aan renovatie. Het gebouw werd gebruikt voor meer algemene
doeleinden en bijeenkomsten in het dorp. Maar vanaf het schooljaar 2012 heeft het ook een onderwijsfunctie
gekregen.
Verder zijn er projecten in voorbereiding om meer onderwijsmaterialen aan te schaffen voor de laagste
klassen, om de kwaliteit van het Engels van de onderwijzers te verbeteren en om de school te voorzien van
zonne-energie.

Het bestuur van de Stichting Kiwanuka dankt alle personen en instanties die in 2012 hebben bijgedragen aan
de realisatie van de doelstelling van Kiwanuka en hoopt in 2013 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 prettige Feestdagen en een voorspoedig en solidair
2013. Deze wensen komen ook van de leerlingen en leerkrachten in Villa Maria.
Pauline Vluggen, voorzitter
info@kiwanuka.nl
www.kiwanuka.nl
www.facebook.com/Kiwanuka.VillaMaria
043-3212995
ABN-AMRO Maastricht 428908012
Het Bestuur van de Stichting Kiwanuka bestaat uit: May Berns, Jolanda Koetsier, Will Lambriex, René Verspeek
en Pauline Vluggen.
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