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Een meerjaren project  
voor St. Francis Little Birds  

in Mannya, Rakai District -Oeganda 
 

 

A multi-annual project  
for St. Francis Little Birds 

in Mannya, Rakai District - Uganda 
 

 

Met Tusaidiane Uganda als advies partner 

en met  
St. Francis-Rakai-Initiative e.V.uit Duitsland en  

de Stichting Mirembe uit Nederland  

als morele en financiële partners 
 

 

With Tusaidiane Uganda for advisory services 

and with  
St. Francis-Rakai-Initiative e.V. from Germany and 

 the Mirembe Foundation from the Netherlands  

as moral and financial partners 
 

Waar ligt Mannya? 
 

In de Kwanguli Parochie in Kifamba Sub-County 
(Kakuuto County-Rakai District) in Zuid-Oeganda  

vlak bij de grens met Tanzania 
 

Where is Mannya located? 
 

In Kwanguli Parish in Kifamba Sub-County (Kakuuto 
County-Rakai Distict) in South-Uganda  

near to the border with Tanzania 

Een beetje Geschiedenis 
 

St. Francis Little Birds is in 2000 opgezet door een 
aantal mensen uit de Mannya gemeenschap. 

Zij bogen zich over de vele problemen, die hun 
gemeenschap in de weg zaten, in het bijzonder de 

jeugd, zoals HIV/AIDS en andere ziekten, 
hongersnood, ondervoeding, oorlogen, droogte, 

analfabetisme en laag gezinsinkomen. 
 

Om daar wat aan tedoen besloten de initiatiefnemers 
een school te starten met name voor wezen en 

kwetsbare kinderen uit de Mannya gemeenschap in 
de leeftijd van 3 tot 16 jaar. 

 

Met de school als centrum zouden andere 
gemeenschapsaktivitieten worden ontwikkeld, zoals 
zorg voor wezen in gezinsverband, aandacht voor 
HIV/AIDS, landbouw, vrouwen emancipatie, enz. 

 

De school is officieel nog steeds niet geregistreerd by 
het Ministerie van Onderwijs, omdat er onvoldoende 

faciliteiten en gekwalificeerde leerkrachten zijn. 
 

In augustus 2013 vroeg St. Francis-Rakai-Initiative 
Marburg e.V. en de Stichting Mirembe uit Nederland 

aan Tusaidiane Oeganda om een project op te zetten 
en uit te voeren voor voldoende water aanvoer, voor 

schoon en veilig drinkwater voor iedereen, voor 
zonne-energie en om de school te schilderen.  

Dit project was volledig uitgevoerd tegen eind januari 
en werd overgedragen aan het nieuw opgerichte 

Waterbeheer Comite met de voorzitter van de  
Dorpdraad als voorzitter (zie www.tusaidiane.com ). 

 

Some History 
 

St. Francis Little Birds started in 2000 on the initiative 
of some members of the Mannya community. 

Those members looked into the many problems that 
were hindering their community, in particular the 

young generation. Some of these were: HIV/AIDS 
and other diseases, famine, malnutrition, wars, 
drought, illiteracy and low household income. 

 

To address this situation the initiators resolved to 
start a school, in particular to care for orphans and 

vulnerable children (OVCs) in the age bracket of 3-16 
years in the Mannya community. 

 

With the school as the centre other community 
development activities would be addressed, such as 

orphan’s home care, HIV/AIDS sensitization, 
agriculture, women development, etc. 

 

The school is still not officially registered at the 
Ministry of Education and Sports, because of lacking 

facilities and insufficient trained teachers. 
 

In August 2013 St Francis-Rakai-Initiative Marburg 
e.V. and the Mirembe Foundation of the Netherlands 
asked Tusaidiane Uganda to design and implement a 
project for sufficient water supply, for clean and safe 
drinking water for everybody, for solar power and for 

painting the school buildings. 
The project was completed by the end of January 
2014 and handed over to a newly created Water 

Management Committee with the chairperson LC1 as 
the Chairman (see www.tusaidiane.com ) 
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Na voltooing vroegen de lokale leiders aan 
Tusaidiane Oeganda hen te helpen om zichzelf beter 
te organiseren, om te helpen bij de registratie van de 
school en om te helpen toekomstgerichte plannen te 

ontwikklen voor zowel school als gemeenschap.  
 

Na enige teleurstellende ervaringen m.b.t. financiele 
verantwoording vroegen St. Francis-Rakai-Initiative 

Marburg en de Stichting Mirembe Tusaidiane als hun 
vertrouwenspersoon op te treden in Oeganda. 

 
Tusaidiane Oeganda heeft deze opdrachten 

aangenomen en werkt sinds maart 2014 nauw samen 
met de lokale leiding en de donoren.  

 

After completion local leaders wrote a letter to 
Tusaidiane Uganda with the request to assist them in 
organizing themselves in a better way, to assist in the 
registration of the school and to develop plans for the 

future, for school and community. 
 

Having experienced some disappointments in 
accountability, St. Francis-Rakai-Initiative e.V, and 
the Mirembe Foundation asked Tusaidiane Uganda 

to act as their trustee and accountant in Uganda. 
 

Tusaidiane Uganda has taken on the assignments 
and is working since March 2014 closely together 

with the local leaders and the donors. 
 

Een lijstje met wat er zoal gedaan moet worden 
 

1. Help de lokale leiders om een Basisgroep 
onderneming op te richten zonder winstoogmerk 
en met beperkte aansprakelijkheid. 
 

2. Train de lokale leiding in management van hun 
onderneming, met name financieen. 
 

3. Registreer de Basisschool en help het beheer te 
verbeteren, m.n. op het gebied van financien.  
 

4. Ontwikkel een bouwplan voor de Basisschool om 
te voorzien in het gebrek aan faciliteiten. 
 

5. Bevorder middellbaar en technisch onderwijs met 
name voor wezen en de schoolverlaters van de 
Basisschool via studiebeurzen. 
 

6. Ondersteun Pleeggezinnen, vrouwen & weduwen 
met microcrediet voor inkomensverbetering. 
 

7. Ondersteun mensen met HIV/AIDS. 
 

8. Koop land voor bovenstaande aktiviteiten. 
 

9. Verwerf fondsen via contributies, legaten en 
subsidies en giften voor het fiancieren van 
bovenstaande aktiviteiten. 

Some activities to be undertaken 
 

1. Assist the local leaders to found and register a 
Not-for-Profit Community Development 
Association (CDA) with limited liability. 

 

2. Train local leadership in management and 
financial issues for their CDA. 
 

3. Register the School and assist in improving 
operational and financial management. 
 

4. Develop a construction plan for the Nursery & 
Primary School to cope with the lack of facilities. 
 

5. Promote secondary and vocational education for 
orphans/primary leavers of the Primary School by 
offering scholarships. 
 

6. Support Foster Families and Women & Widows 
in income generation with microcredit facilities. 
 

7. Support people living with HIV/AIDS. 
 

8. Acquire land for realization of above activities. 
 

9. Raise/receive funds through contributions, 
donations, legacies, grants and gifts in order to 
finance activities undertaken. 

 

 

Op deze website zullen wij U op de hoogte blijven 
houden van de ontwikkelingen in St Francis Little 
Birds en de uitdagingen voor de lokale leiding en 
de bevolking om over een aantal jaren zelfstandig 

te zijn en onafhankelijk van hulp van buitenaf. 
 

 

On this website we will continue to communicate 
to you about the developments in St. Francis 

Little Birds and the challenges for local 
leadership and community to be autonomous in a 

few years and independent of outside help. 
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