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 St. Francis Little Birds / Mannya (4) 

FRALIBI CDA 
OPRICHTING & DROOM 

FRALIBI CDA 
FOUNDATION & DREAM 

Vijf maanden na de start van het project in maart 
2014 is de lokale leiding van St. Francis Little Birds er 

in geslaagd een Basisorganisatie op te richten. 
 

Tusaidiane Oeganda heeft de oprichters daarbij 
geholpen en getraind in management en beheer van 

zo’n organisatie. De training zal nog geruime tijd in de 
praktijk worden voortgezet. 

 

Five months after the start of the project in March 
2014 the local leaders of St. Francis Little Birds 

managed to found a community-based organization. 
 

Tusaidiane Uganda has assisted the Founders in 
doing so and has trained them in understanding 

management and operations of such organization. 
Training on the job will continue for quite some time. 

 

 

St. Francis Little Birds  
Community Development Association 

(FRALIBI CDA) 
is officieel geregistreerd in augustus 2014 als een 
Basisgroep onderneming zonder winstoogmerk 

(Certificaat No 188201) 
 

 

St. Francis Little Birds  
Community Development Association 

(FRALIBI CDA) 
is officially registered in August 2014 as a 

Not-for-Profit Community Development Association 
(Certificate of Registration No 188201) 

 

 

Contact-1 
Mr. Kafero Ferdinand, Chairman Board 

Mobile: +256785357067 
ferdinandlittlebirds@gmail.com  

 
Contact-2 

Mr. Mutaawe Godfrey, Secretary Board 
Mobile: +256782956221 

godfreylittlebirds@gmail.com  
 
 

********************************************* 
 

The Constitutional Objective 
 

The objective of the organization is to run a Not-For-
Profit organization offering community services to the 
population of Mannya Village. The range of services 

is not limited. 
 
 

De Constitutionele Doelstelling 
 

De doelstelling van de organisatie is het leveren van 
diensten zonder winstoogmerk aan de gemeenschap 

in het dorp Mannya. Het assortiment van diensten 
kent geen beperking. 
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Het Bestuur 
 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit voorzitter, vice-
voorzitter,secretaris en penningmeester, aangevuld 

met een Adviseur van Tusaidiane Uganda. 
 

Het voltallige Bestuur bestaat uit het Dagelijks 
Bestuur en de Sectorleiders voor Wezenzorg, de 

Basisischool, het Educatie Fonds, HIV/AIDS 
preventie, Waterbeheer, Vrouwenzaken en 

Landbouw en Inkomensgeneratie.  
 

Tusaidiane Oeganda vervult tijdelijk de 
bestuursfunctie voor het Educatie Fonds. 

 

 

The Board 
 

The Executive Board is composed of chairman, vice, 
chairman, secretary, and treasurer, with in addition 

an Advisor of Tusaidiane Uganda. 
 

The Full Board consists of the Executive Board and 
the Sector Leaders for Orphan Care, the Nursery & 

Primary School, the Education Fund, HIV/AIDS 
prevention, Water Management, Women Affairs and 

Agriculture & Income Generation. 
 

Tusaidiane Uganda is temporarily filling in the 
position of the board member for the Education Fund. 

 

 

De droom van het FRALIBI Bestuur 
 

Of 
 

De doelstellingen voor een 5-jaars Projekt 
 

De FRALIBI leiding droomt, dat: 
 

1. De St. Francis Basisschool kan opereren als een 
normale levensvatbare school: 
a. Erkend door en geregistreerd bij de overheid, 
b. Met een eigen jaarlijks operationeel plan, 
c. Met sluitende begroting & exploitatierekening, 
d. Erkend als een volwaardige en goede school. 
 

2. De FRALIBI gemeenschap zich economish en 
sociaal kan ontwikkelen, zodat ieder gezin: 
a. Schoolgeld kan betalen voor wezen en 

kwetsbare kinderen (WKK), 
b. Bij kan dragen aan een Fonds voor 

voortgezet onderwijs voor schoolverlaters 
van de St. Francis Little Birds Basisschool. 

 
3. FRALIBI eigen inkomen kan genereren: 

a. Om te zorgen voor WKK, waar het pleegezin 
daartoe niet in staat is, 

b. Om substantieel bij te dragen aan het Fonds 
voor voortgezet onderwijs. 

 
4. Het bovenstaande het mogelijk zal maken, dat de 

FRALIBI gemeenschap in 5 jaar financieel 
grotendeels zelfstandig zal zijn. 

 
 
 

 

The Dream of the FRALIBI Board 
 

Or 
 

The Objectives for a 5-year Project 
 

FRALIBI Management is dreaming of: 
 

1. Operating St. Francis Nursery & Primary School 
as a normal sustainable school: 

a. Recognized and officially registered, 
b. With an annual operational plan, 
c. With balanced budget & accounts, 
d. Recognised as a fully-fledged school. 
 

2. Empowering the FRALIBI community economi-
cally and socially, so that every family is able: 
a.  To pay school fees for orphans and 

vulnerable children (OVCs),  
b.  To contribute to a Fund for advanced 

education of graduates of St. Francis Little 
Birds Nursery & Primary School. 

 
3. Generating FRALIBI income: 

a.  To care for OVCs whose Foster Parents are 
not able to do so themselves, 

b.  To contribute substantially to the Fund for 
advanced education, 

 
4. Doing the above in such a way that within 5 years 

the FRALIBI community is financially largely self-
reliant. 
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De beoogde sociale en economishe versterking zal 
gerealiseerd moeten worden door: 
 

1. Meetbare verbetering in de inkomenssituatie door 
succesvolle zakelijke projecten, en 

2. Meetbare verbetering in kennis en ervaring in 
specifieke business gebieden. 

 

De Gemeenschap bestaat uit alle Pleeggezinnen van 
de St. Francis Little Birds Basisschool en alle leden 

van FRALIBI CDA. 

 

The envisaged social and economic uplifting has to 
be realized through: 
 

1. Tangible improvement of the income situation 
through successful business projects, and 

2. Tangible increase in knowledge and experience 
in specific business areas. 

 

The Community is defined as all Foster Families of 
St. Francis Little Birds Nursery & Primary School and 

all members of FRALIBI CDA. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

De Gedachte achter de Droom 
 

St Francis Little Birds Basisschool is het resultaat van 
een initiatief om te zorgen voor wezen en kwetsbare 

kinderen (WKK) in pleeggezinnen. 
 

De Basisschool kan geen normale schoolhuishouding 
voeren wegens gebrek aan inkomsten, omdat 

pleeggezinnen geen schoolgeld betalen. 
 

Het initiatief om voor wezen en kwetsbare kinderen te 
zorgen is nu verankerd in FRALIBI. 

 

Het beheer van St. Francis Little Birds Basisschool is 
een verantwoordelijkheid van FRALIBI CDA. 

 

FRALIBI CDA is heel erg dankbaar voor wat donoren 
hebben gedaan en doen voor de kinderen. 

 

FRALIBI CDA heeft de ambitie over 5 jaar een 
duurzame organisatie te zijn, die grotendeels voor 

zichzelf kan zorgen. 
 

 

The Rationale behind the Dream 
 

St. Francis Little Birds Nursery & Primary School is 
the result of an initiative to care for orphans and 
vulnerable children (OVCs) in Foster Families. 

 

The Nursery & Primary School is not able to have 
normal school operations because of lack of income 
because Foster Families are not paying school fees. 

 

The initiative to care for orphans and vulnerable 
children has now been institutionalized in FRALIBI. 

 

Running St. Francis Little Birds Nursery & Primary 
School is a venture undertaken by FRALIBI CDA. 

 

FRALIBI CDA is very grateful for what donors have 
done and are doing to support the children. 

 

FRALIBI CDA has the ambition to be a sustainable 
organization in 5 years’ time, which can largely care 

for them self. 
 

 

Het FRALIBI bestuur werkt aan een vijfjarig 
Aktieplan om deze droom te realiseren. 

 

Tusaidiane Oeganda helpt het bestuur , in het 
bijzonder bij het vaststellen van de fondsen, die 

nodig zullen zijn voor implementatie. 
 

Begin december hopen we het FRALIBI Aktieplan 
te kunnen publiceren in aflevering 5. 

 

Het zal in geeigende vorm aangeboden worden 
aan sponsoren en donoren voor ondersteuning. 

 

 

The Board is working on a 5-year Action Plan to 
realize the dream. 

  

Tusaidiane Uganda is supporting the board, in 
particular with defining the levels of required 

funding for implementation. 
 

Early December we plan to publish in Number 5 
the FRALIBI Action Plan. 

  

It will be presented in suitable format to sponsors 
and donors for funding. 
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