Stichting Mirembe
steunt medische en
educatieve projecten
in Oeganda

Geachte donateurs,
Het jaar 2013 loopt ten einde. Een jaar waarin de
economische crisis onze eigen samenleving heeft
veranderd en effect heeft tot ver daarbuiten.
Zowel hier als elders worden verschillen in rijkdom
en macht groter en daarmee de ongelijke verdeling
in welvaart en kansen. Het treft gewone mensen
overal, maar in de minder ontwikkelde gebieden
komt het nog harder aan.
Stichting Mirembe wil, op weliswaar kleine schaal,
bijdragen aan een betere verdeling van kansen en
minder kwetsbaarheid van mensen in Oeganda.
Onze stichting ondersteunt uitsluitend projecten die
aangevraagd en gedragen worden door de plaatselijke gemeenschappen. Onze hulp is in principe tijdelijk, maar nu nog vaak onontbeerlijk voor hen om
van de grond te komen.
In de nabije toekomst zal men echter ook in Oegan-
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da een steeds groter deel van de kosten zelf moeten gaan opbrengen. Veel van onze inspanningen
zijn er dan ook op gericht onze partners te helpen
financieel onafhankelijk te worden.
U, onze donateurs, bent hierbij direct betrokken
en dankzij uw ondersteuning hebben veel van onze projecten vooruitgang kunnen boeken.
Wij willen U dan ook, mede namens onze Oegandese partners, hartelijk danken.
Toegang tot en kwaliteit van onderwijs, beschikbaarheid van een sociaal en economisch vangnet
en basisgezondheidszorg zijn sleutels tot verdere
vooruitgang.
U vindt de weerslag van deze visie in ons beleidsplan 2012-2016, zie pag. ‘Archief’ op onze site
www.stichtingmirembe.nl en in onze activiteiten waar deze brief verslag van doet.

Succesvolle kerstactie 2012: het Help Me to School Programme
Na het overlijden van Elisabeth Namaganda vervielen allerlei bronnen waaruit Elisabeth haar schoolgeldenfonds mede financierde.
Stichting Mirembe nam zich voor Rose Nayiga en
Benedicta Nassanga, de huidige beheerders van het
fonds, te helpen om het Programme de komende
jaren financieel onafhankelijker te maken.
U honoreerde dit plan vorige kerst met € 7090!
Tot 1 februari 2013 ontvingen we € 5515 als eenmalige gift en € 1575 als jaarlijkse lijfrente voor 5 jaar.
Hartelijk dank voor deze geweldige ondersteuning!
Het heeft voor 2013 het voortbestaan van het
Programma veilig gesteld en legt een basis voor de
komende jaren.
Inmiddels vorderen de verschillende plannen om het
voortbestaan van het fonds veilig te stellen.
Zoals de prachtige parkeerplaats die Annie en Guus
bij hun bezoek in juli jl. aan troffen. Deze is eind augustus in gebruik genomen en blijkt een groot succes. De Elizabeth Namaganda Foundation i.o. betaal-

de de aanlegkosten.
Er zijn voornemens om
er een paar kleine winkeltjes bij te plaatsen.
In oktober overlegden
bestuursleden van de
Van Doorn Stichting,
die wereldwijd studiebeurzen aan studenten
verstrekt, met Rose
Nayiga hoe men kan
samenwerken. Dit zou
een andere belangrijke
pijler kunnen zijn voor
de toekomst van het
Help Me to School
Programme.

Kapsters in opleiding
Kisubi Domestic Science T.S.

Kerstactie: drinkwater en licht voor St. Francis Orphanage School in Rakai
In het district Rakai, in zuidwest Oeganda dichtbij de
grens met Tanzania, ligt het dorpje Mannya.
Het is een arme streek die verder achterop is geraakt
door de aidsepidemie na de burgeroorlog die Oeganda
bevrijdde van de dictator Obote.
Een toegewijd Oegandees echtpaar trok zich het lot aan
van de vele weeskinderen voor wie nauwelijks
voorzieningen waren. Met steun van een Nederlandse
donor is zeven jaar geleden een kleine basisschool
gebouwd met toiletten, waterput en verblijf voor
oudere meisjes
Stichting Mirembe zorgde in 2008 voor schoolbanken en
tafels. Vanaf 2012 betalen we de bijscholing van zes
leraren en een verpleegster zodat ze gekwalificeerd
worden en een aanvullende overheidstoelage kunnen
krijgen. Zij krijgen op dit moment een te kleine toelage
waarvan ze niet kunnen rondkomen.
De school telt 402 kinderen; van hen zijn 308 wees.
De meeste wezen zijn ondergebracht in pleeggezinnen
in het dorp. Een groot aantal bij weduwen die ook op
school helpen en daar o.a. voor warme maaltijden
zorgen.
Voor deze weduwengroepen is een door Mirembe
gefinancierd microkrediet systeem opgezet. Dit
functioneert goed, zoals Annie en Guus bij hun bezoek
deze zomer vaststelden.

De situatie we op de school zelf aantroffen deed ons
schrikken. 23 leerlingen, waarvoor geen pleeggezin is,
wonen in twee heel kleine kamertjes met nauwelijks
meer ruimte dan hun stapelbedden. De vier kinderen
die hier niet terecht kunnen, slapen in stapelbedden
achter in een klaslokaal.
Het geheel ziet er zeer armoedig en verwaarloosd uit.
De school heeft vuile muren, nauwelijks schoolmateriaal en boeken. Vijftig ramen bleken gebroken. Er
is geen omheining.
De watervoorziening is erbarmelijk: de enige bestaande
regenwatertank was leeg want het was droge tijd. De
waterput met pomp bleek ingestort en onbruikbaar. De
leerlingen haalden water in jerrycans op 10 minuten
lopen van de school uit een poel waaruit ook het vee
drinkt. Elektriciteit ontbreekt; in de avond en nacht
worden kerosinelampen gebruikt.
We waren echter zeer onder de indruk en getroffen
door de sfeer van saamhorigheid en de zorg voor de
kinderen. Deze school wordt echt gedragen door de
dorpsgemeenschap. Dit blijkt uit de inzet van de
onderwijzers en vrijwilligers en de openheid waarmee
zij hun worsteling met de problematische situatie
bespreken. Tijdens een gesprek met het onderwijzend
team gaven zij de hoogste prioriteit aan water en licht.
Wij zijn een samenwerkingsverband aangegaan met
St. Francis-Rakai Initiative Marburg, die vanuit
Duitsland dit project steunt. Zij hebben inmiddels de
waterput en pomp helpen herstellen. De school zal
worden geschilderd en de ramen gerepareerd.
Stichting Tusaidiane Uganda, een lokale organisatie
gespecialiseerd in water- en zonne-energie, heeft na
onderzoek een plan ontwikkeld voor de aanleg van
zonne-energie en watervoorziening met een zuiveringsinstallatie voor drinkwater voor de school en het dorp.
Zij zullen het onderhoud doen en trainen het managementteam van dit project in het dagelijks gebruik.
Stichting Tusaidiane heeft daarnaast een eigen fonds
van waaruit schoolboeken en leermiddelen worden
verstrekt.

Wij werden enthousiast verwelkomd met zang en dans
van de kinderen

Voor veilig drinkwater en licht is een totaalbedrag van
€ 10 500 nodig, dat we samen met Marburg Initiative
willen bijeenbrengen. Stichting Mirembe hoopt met uw
hulp daar € 5000 aan te kunnen bijdragen.

Het banknummer van Stichting Mirembe is NL28ABNA 042 25 72 020 te Raamsdonksveer.
Als u een gift overmaakt, wilt u er s.v.p. bij vermelden: Kerstactie 2013 Rakai
Veranderende hulp in een veranderende wereld.
In onze beleidsnota van augustus 2012 benadrukten we de noodzaak voor de Oegandese organisaties om financieel
onafhankelijk te worden. Hiervoor is zowel een mentaliteitsverandering als scholing nodig. Wij zijn in gesprek met
Oegandese partners en Nederlandse organisaties om een training in ‘local fundraising’ te organiseren in Oeganda.
In deze brief leest u hoe wij op verschillende manieren samenwerken met andere hulporganisaties.
Wij willen ook de samenwerking tussen verschillende Oegandese partners bevorderen. Want men kan ook daar veel
meer van elkaars deskundigheid profiteren.
Onze website wordt de komende tijd vernieuwd. Uiteraard om u beter op de hoogte te houden, maar vooral om u
meer te betrekken bij onze activiteiten. Daarom zijn we als ‘Stichting Mirembe’ nu actief op Facebook.
We hopen ook dat u daar onze Oegandese vrienden zult kunnen ontmoeten.
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Benieuwd? Geef uw e-mailadres door: secretariaat@stichtingmirembe.nl. Bezoek ons op facebook.

Mirembe donateursreis juli 2013
“Mijn wereld is veranderd”, schreef een deelnemer.

“De hartverwarmende ontmoetingen met de mensen vooral bij de verschillende projecten.
Het prachtige landschap en de natuur in al haar facetten.
Het grote verschil in welvaart en de ongelijke verdeling van rijk en arm.
De toewijding en inzet vooral ook van de vrouwen overal in het land.
De hoop op verandering en de energie om er wat van te maken.
De creatieve manier van velen om te overleven.
De vele, vele kinderen……
De rust van het platteland naast de energieke levendigheid van de stad in de sloppenwijken.
De slechte wegen en de verkeerschaos in Kampala.
De gesprekken als reisgenoten met elkaar.
De reis stemde tot nadenken, was goed georganiseerd en bracht ons op plekken waar we zelf zeker nooit
gekomen zouden zijn.”

Bij voldoende animo organiseren we in 2014 in samenwerking met reisorganisatie Fairweggistan weer een reis.
Toeristisch én avontuurlijk: uiteraard bezoeken we naast projecten ook de wildparken, met als opties de leefgebieden van de gorilla’s en chimpansees. Belangstelling? Laat het ons weten!
Voor een uitgebreid reisverslag en verdere informatie: www.fairweggistan.nl en www.stichtingmirembe.nl .

In kort bestek
Esther Kyazike, stichter en leidinggevende van het
Kawempe Youth Centre is afgelopen jaar getrouwd
en heeft een pracht zoon Elija gekregen.
Guus en Annie kregen in juli een goede indruk van het
reilen en zeilen van de bibliotheek, het internetcafé, de
leeszaal en de speciale aandacht die aan de kleuters
besteed wordt.

In 2012 viel een belangrijke donororganisatie weg.
Om te overleven moet KYC financieel onafhankelijker
worden. Met staf en bestuur zijn openhartige gesprekken gevoerd om te zien hoe het centrum zich kan verbeteren.
We hebben een donor gevonden die de komende jaren
de salarissen en training van de staf wil garanderen.
De capaciteit en deskundigheid kunnen zo worden verbeterd en op peil gehouden. Bestuur en managementstructuur worden aangepast om slagvaardiger te worden en het centrum meer in te bedden in de lokale gemeenschap.
Het trainingsprogramma van de onderwijzers in de regio
is voortgezet. De kantine, inmiddels afgebouwd, zorgt
voor wat extra inkomsten. Ook het internetcafé wordt
verbeterd.
Onderzocht wordt de haalbaarheid van de opvang en de
zuivering van regenwater en aanleg van zonnecellen. Dit
kan het gebruik van onbetrouwbaar en duur stadswater
en elektriciteit verminderen en wat inkomen genereren.
Deze bibliotheek met alle activiteiten geeft een grote
bijdrage aan de educatie van de jeugd in een van de
armste sloppenwijken van Kampala.
Esther en haar staf, overtuigd van de noodzaak dat dit
centrum zelfstandiger wordt, werken er hard voor maar
hebben de komend jaren onze, uw steun nog nodig.

De biogasinstallatie van het Uganda Catholic Management and Training institute in Kampala werkt!
Het bespaart het Instituut geld, het milieu, bomen. En
de keukenstaf is erg blij niet meer in de rook te hoeven
werken.
Het gezondheidscentrum in Mushanga heeft een
aparte staf voor counseling en thuiszorg van HIV-pos.
cliënten. Al enkele jaren sponsort Mirembe het trainingsprogramma dat aan de armste groepen gegeven
wordt om hun situatie op het gebied van inkomen, gezondheid, zorg voor weeskinderen en voeding te verbeteren. De staf wordt ondersteund door een groep vrijwillige dorpscounselors die regelmatig op huisbezoek
gaan in hun dorpen.
Mirembe ondersteunt dit project voor het jaar
2013/2014 met € 7030. Het Maria Stroot Fonds van de
zusters van de Voorzienigheid droeg hieraan € 2000 bij
en de Nederlandse Graal € 2500.
Ggulama Domestic Science Training School vroeg
ondersteuning voor een nieuw varkensproject om het
onderwijs en het inkomen te verbeteren. Het betreft
een nieuwe milieu- en diervriendelijke manier van vee
houden. Mirembe droeg € 1135 bij.
Ondanks het succes van de jonge vrouwen die jaarlijks
de school afmaken, de meesten vinden namelijk snel
een baan of beginnen een eigen bedrijfje, kampt de
school dit jaar met een kleiner aantal aanmeldingen.
Ulrika Women & Orphans Development Group in
Fort Portal kreeg deze zomer na drie jaar eindelijk de
eigendomsakte van het land op naam van de organisatie.
Door inflatie en prijsstijging bleek het gereserveerde
bedrag inmiddels ontoereikend. Mirembe zoekt aanvullende subsidie zodat de bouw kan beginnen.

Wij wensen u liefdevolle Kerstdagen en een gezond en vredig Nieuwjaar.

Het bestuur van Stichting Mirembe: Annie Spierings, Carla van Thiel, Irene van Beekum,
Hanny Friesen, Sylvia Zurmühle, Olav van Vliet en Guus Verzellenberg
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Stichting Mirembe
Postadres:
Website:
E-mail:
Bank:
K. v. K.:

Oude Groenewoudseweg 252, 6524 WS Nijmegen
www.stichtingmirembe.nl
secretariaat@stichtingmirembe.nl
abn/amro Raamsdonksveer NL28ABNA 042 25 72 020 , Bic/Swift: ABNANL2A
‘s-Hertogenbosch No.: 41080687
Dank aan Ferry en Joke Muller–Meijer, zij verzorgden weer het drukken en de verspreiding van deze brief.
Speciale dank aan Gerda Wieggers voor de gastvrijheid en verzorging van onze bestuursvergaderingen.
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