Maastricht, december 2016
Beste Vrienden van Kiwanuka,
Met een tevreden gevoel over het afgelopen jaar bieden we u hierbij de jaarbrief 2016 aan.
Nieuw project om talent te stimuleren
In 2017 gaat Kiwanuka een nieuw project starten. In de vele gesprekken die in de afgelopen jaren gevoerd
zijn met de leerkrachten van de basisschool St. Cecilia in Villa Maria werden vaker zorgen uitgesproken over
talentvolle meisjes die zich aan het eind van de basisschool niet kwalificeren voor ondersteuning door
Kiwanuka. Het gaat dan om meisjes die mogelijk wel de capaciteiten hebben om succesvol door te gaan naar
de middelbare school, maar die het niet waarmaken op schoolexamens. Steeds door onvoldoende
voorbereiding: omdat ze lang moeten lopen van thuis naar school en vice versa (een uur of soms langer) en
thuis op het land moeten werken. Soms is er thuis ook nauwelijks eten.
St. Cecilia kent een kleine kostschoolafdeling en vanaf 2017 kunnen meisjes vanaf de vijfde klas geselecteerd
worden om ‘op kostschool’ te komen. De kosten daarvan (ca. € 250 per jaar) zullen worden betaald door
Kiwanuka. Er zijn strikte criteria afgesproken. De schoolresultaten in de voorgaande jaren moeten goed zijn,
de meisjes moeten uit het dorp Villa Maria of de directe omgeving daarvan komen en de ouders zijn niet in
staat om het zelf te betalen. Voor 2017 heeft de school vijf meisjes geselecteerd die aan dit project gaan
meedoen.
Dit kan toch een extra reden voor je zijn om aan Kiwanuka rond deze feestdagen een klein of groot
bedrag over te maken. De bankrekening is NL63ABNA0428908012

De 5 meisjes die geselecteerd zijn om “op kostschool” te komen
Goede onderwijzers in Oeganda geven kinderen meer kansen
In de afgelopen jaren heeft Kiwanuka het mogelijk gemaakt om
alle onderwijzers van de school een programma te laten volgen
aan een lokale universiteit. Met deze extra scholing kunnen de
onderwijzers de kwaliteit van hun werk en dus van het
onderwijs van de kinderen verbeteren. Begin 2016 hebben
Moses Kiriggwajjo en Josephine Nanono hun opleiding
afgerond. Zij zijn beiden al jaren belangrijke steunpilaren voor
Kiwanuka in Villa Maria.
Moses is plaatsvervangend hoofd van de school, sociaal zeer
betrokken en onder andere verantwoordelijk voor het papproject, dat ook in 2017 wordt gecontinueerd.
Josephine is, als een soort schooldecaan, het directe aanspreekpunt voor alle meisjes waarvoor Kiwanuka het
schoolgeld betaalt voor hun middelbare school en de vervolgopleiding.
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Succesvolle vrouwen zorgen voor een betere toekomst
De Stichting Kiwanuka heeft in haar statuten expliciet opgenomen dat zij meisjes helpt om goed onderwijs
te volgen. Inmiddels hebben, met steun van Kiwanuka, 20 meisjes hun middelbare school en de daarop
volgende opleiding afgerond. Allen hebben met hun diploma op zak een betaalde baan gevonden. De
meesten werken als verpleegkundige of vroedvrouw.
Met de opleiding die ze hebben gedaan bezitten ze de basiskwalificatie voor een verpleegkundige. Met een
vervolgopleiding kunnen ze zich nog kwalificeren voor een beter betaalde baan in de Oegandese
gezondheidszorg.
In 2017 start Winny Naluwu met zo’n vervolgopleiding. Zij heeft eind 2014 haar basisopleiding afgerond,
heeft inmiddels twee jaar gewerkt en daarmee onder andere geld gespaard om deze vervolgopleiding deels
zelf te financieren. Het andere deel gaat Kiwanuka, onder bepaalde condities, financieren.

Een aantal van de meisjes die inmiddels hun
opleiding hebben afgerond en een baan hebben

Winny Naluwu

Financiën 2016
Medio december zag het er naar uit dat het financieel resultaat van 2016 zal uitkomen op € 32.758 aan
inkomsten en € 33.420 aan uitgaven. Minder dan 1 % van onze kosten zijn zgn. overhead- of organisatiekosten. Alle reiskosten naar Oeganda van bestuursleden zijn voor eigen rekening.
Op 31-12-2015 had Kiwanuka een reserve opgebouwd van € 77.483 , waarvan € 58.000 is gereserveerd voor
toekomstige schoolgelden.
Ter illustratie: als alle meisjes die in het Kiwanuka-programma zitten hun opleiding afmaken dan kost dat
vanaf 2017 iets meer dan € 100.000,- aan schoolgeld.
In februari 2017 worden de financiële resultaten van Kiwanuka over 2016 gepubliceerd op onze website
www.kiwanuka.nl
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Een schoolbibliotheek moet kinderen aan het lezen zetten
In februari 2016 heeft May Berns, bestuurslid van Kiwanuka,
Oeganda bezocht en met haar een groep enthousiaste reisgenoten.
Deze groep heeft vele extra koffers meegenomen, die loodzwaar
waren omdat er Engelstalige lees- / kinderboeken in zaten.
Zij hebben er voor gezorgd dat de bestaande kleine
schoolbibliotheek een forse impuls heeft gekregen.

De meters boeken die in februari 2016
zijn meegenomen
Alle klassen zijn nu voorzien van een
boekenkastje met leesboeken, welke de
kinderen tussen de lessen door mogen
lezen en ook voor korte tijd mee naar
huis mogen nemen.

Kiwanuka hoopt hiermee meer kinderen
aan het lezen te krijgen en ook hun
Engelse woordenschat te vergroten.
Een van de boekenkasten in een klas

Ouders in Villa Maria helpen elkaar
Kiwanuka heeft meer dan 55 meisjes in haar ‘programma’ zitten (naast de 600 meisjes die op de basisschool
zitten). Voor deze meisjes wordt het schoolgeld op de middelbare school of de vervolgopleiding betaald. Een
aantal meisjes heeft dit traject al afgerond en is aan het werk. Kiwanuka probeert van deze groep meiden,
deels inmiddels jonge vrouwen, een lokale organisatie te maken die invloed kan uitoefenen op de plaatselijke
gemeenschap. Op zijn minst kunnen deze ‘Dochters van Kiwanuka’ rolmodellen zijn voor de kinderen in
Villa Maria (“je best doen op school helpt je in de toekomst”).
Een soort light versie van community-building. Bij
bezoeken van het bestuur van Kiwanuka aan Villa
Maria organiseren we al jaren ook een bijeenkomst met
alle meiden die nu en in het verleden in het programma
zitten, maar ook met de ouders. Deze ouders hebben
zich het afgelopen jaar spontaan verenigd, een bestuur
gekozen en komen nu ook vaker bijeen om elkaar te
helpen, onder andere door middel van een kleinschalig
kredietsysteem.
Bijeenkomst met de meisjes en hun ouders
In november 2016 hebben de bestuursleden Jolanda Koetsier, René Verspeek en Pauline Vluggen (en met
hen nog enige reisgenoten) Villa Maria weer bezocht en met eigen ogen kunnen zien dat de ouders niet
alleen dankbaar zijn voor de steun die hun kinderen krijgen van Kiwanuka, maar ook energie uitstralen om
een betere toekomst te realiseren.
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Solar-project
Begin 2016 is het zgn. solar-project afgerond, waardoor nu op drie
van de vier schoolgebouwen zonnepanelen liggen en er batterijen zijn
waarin elektriciteit opgeslagen kan worden.
De school hoeft nu geen dure stroom meer te kopen, maar de zon
zorgt gratis voor brandende lampen in de avonduren en werkende
elektrische apparaten.
Een van de daken met zonnepanelen
Lezen over Oeganda
Wil je eens wat meer lezen over Oeganda? Recent is de roman
‘De bushsoldaat’ van Edith Tulp verschenen. Zij schrijft in een
vlot geschreven boek de geschiedenis van een Nederlander en een
Oegandees. Vele belangrijke thema’s van het hedendaagse
Oeganda komen aan bod.

Kiwanuka heeft een lange adem
Helpen bij de ontwikkeling van een Afrikaans land kan alleen als je samenwerkt met de lokale partner en als
je bereid bent om dit voor langere tijd te doen. Onderwijs is daarbij in de visie van Kiwanuka cruciaal en een
onderwijscarrière van een kind duurt al snel 15 à 20 jaar. Kiwanuka is daarom heel blij met de trouwe steun
van vele sponsoren.
Het bestuur dankt alle personen en instanties die ook in 2016 weer hebben bijgedragen aan het
verwezenlijken van dromen van Oegandese meisjes (“ik wil later vroedvrouw worden” en andere dromen).
Het bestuur hoopt ook in 2017 weer te kunnen rekenen op uw steun.
Namens het bestuur van de Stichting Kiwanuka wens ik u een voorspoedig 2017 en laten we ook Afrikaanse
kinderen de kans geven een droom te realiseren.
Pauline Vluggen, voorzitter
Voor ideeën, vragen, suggesties, meer informatie zie / gebruik:
info@kiwanuka.nl / www.kiwanuka.nl / www.facebook.com/Kiwanuka.VillaMaria
tel. 043-3212995
ABN-AMRO Maastricht NL63ABNA0428908012
Het bestuur van Kiwanuka bestaat uit: May Berns, Jolanda Koetsier, Will Lambriex, Gerard Majoor, René Verspeek en
Pauline Vluggen
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