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St Francis Little Birds / Mannya (3) 

DE VROUWEN GROEP 
(65 leden) 

THE WOMEN & WIDOWS CLUB 
(65 members) 

 

Kort geleden hebben de vrouwen een eigen club 
opgericht om elkaar te helpen (m.n. de weduwen en 

HIV/AIDS patienten) met kleine leningen. 
 

Voor de start van hun microcredietfonds hebben de 
vrouwen enig kapitaal gekregen van de Stichting 
Mirembe en vervolgens van de Stichting Melania. 

 

Het fonds werd aanvankelijk geleid op afstand van 
buiten Mannya. De vrouwen en weduwen van 

Mannya waren nauwelijks betrokken bij het beleid en 
hadden weinig zeggenschap over hun geld. 

 

Ook de Vrouwen Groep heeft Tusaidiane Oeganda 
gevraagd hen te helpen bij het goed beheren van hun 
eigen microcriedietfonds en hen te leren hoe ze hun 

eigen bank- en financiele zaken kunnen regelen. 
 

Nu aan het einde van 2014 hebben de vrouwen hun 
eigen spaarbank rekening en een roterend fonds met 
een kapitaal van 12 miljoen shillings (zo’n € 3.600). 

 

In mei van dit jaar zijn ze begonnen met een nieuwe 
leningen ronde voor 38 vrouwen.  

 

 

De leiding van de vrouwen groep beheert zelf de 
maandelijkse terugbetaling en de uitgifte van nieuwe 
leningen op basis van de terugbetaalde bedragen, 
geholpen door de Administrateur van Tusaidiane. 

 

Aan het eind van 2014 hebben alle leden (nu meer 
dan 65) een lening ontvangen voor een kleinschalig 

project in landbouw, handel of detailhandel.  
 

Zie ook: www.tusaidiane.com  
“Women & Widows Club on the move” 

 

In recent years the women founded a Women & 
Widows Club for helping each other (in particular 
widows and HIV/AIDS patients) with small loans.  

 

To start their loan scheme (microcredit fund) the 
women got some capital from the Mirembe and 

Melania Foundations of the Netherlands. 
 

The loan scheme however was managed from 
outside Mannya. The women and widows from 

Mannya were not really involved in management and 
had little say in the operations of the fund. 

 

Also the Women & Widows Club requested 
Tusaidiane Uganda for assistance in properly 

managing their microcredit scheme and to learn how 
to manage their financial and banking issues.  

 

Now at the end of 2014 the women have their own 
Sacco bank account and a revolving fund with a 

capital of 12 million Uganda shillings. 
 

In May 2014 they have started a new round of giving 
out loans to 38 women.  

 

 

The leadership of the women group is managing the 
process of monthly repayments and the issuing of 

new loans based on the repayment amounts, 
assisted by the Administrator of Tusaidiane Uganda.. 

 

By the end of 2014 all members (more than 65) will 
have a loan for small scale business projects, either 

in farming, trading or retail business. 
 

See also: www.tusaidiane.com  
“Women & Widows Club on the move” 
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DE JEUGD GROEP 
(25 leden en sterk groeiend) 

THE YOUTH GROUP 
(25 members and growing) 

 
Begin 2014 hebben 15 jongeren het initiatief 

genomen om officieel een Jeugdgroep te registreren. 
Het aantal leden is inmiddels gegroeid tot 25 en het 

aantal groeit nog steeds. 
 

 
 

De Jeugd heeft contact gezocht met St. Francis Little 
Birds in de hoop te kunnen samenwerken met kans 

op werkgelegenheid en misschien toegang tot 
microcrediet. 

 
De leiding van St. Francis Little Birds heeft de Jeugd 
uitgenodigd voor een vergadering, waarin zij FRALIBI 

gepresenteerd hebben, een recent geregistreerd 
BasisOrganisatie. 

 
De organisatie en werkwijze van FRALIBI zijn in deze 
vergadering uitgebreid gepresenteerd en besproken. 

 

 
Early 2014 15 youth took the initiative to found and 

register a community based youth group.  
Meanwhile members have grown to 25 and the 

number is still growing 
 

 
 

The Youth contacted St. Francis Little Birds to find 
out whether cooperation would be possible with 
chances for employment and, maybe, access to 

microcredit facilities. 
 

The leadership of St. Francis Little Birds invited the 
Youth for a meeting presenting to them FRALIBI, a 

recently registered Community Development 
Association. 

 
Organization and the way of working of FRALIBI are 
extensively presented and discussed in this meeting. 

 

 
In aflevering 4 van deze serie over St. Francis 

Little Birds zullen wij U FRALIBI CDA 
presenteren en waar zij voor staan. 

 

Alle leden van de Vrouwen Groep hebben zich 
aangemeld als lid van FRALIBI. 

 

De Jeugd Groep heeft de intentie uitgesproken 
eveneens lid te willen worden van FRALIBI. 

 

 
In Number 4 of this series on St. Francis 

Little Birds we will present to you  
FRALIBI CDA and their ambitions. 

 

All members of the Women & Widows Club have 
registered as members of FRALIBI. 

 
The Youth Group has expressed their intention to 

also register as members of FRALIBI. 
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