Stichting Mirembe
steunt medische en
educatieve projecten
in Oeganda
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Geachte donateurs,
Een van de bestuursleden van St. Mirembe, Irene
van Beekum, heeft dit voorjaar een bezoek gebracht aan Uganda en diverse projecten bezocht.
De financiële tijden zijn nog steeds onzeker met de
Zij heeft ervaren hoe hard de mensen werken aan
eurocrisis en de onduidelijke situatie in Zuid-Europa.
hun eigen toekomst en proberen hun situatie te
Desondanks heeft Stichting Mirembe ook dit jaar
verbeteren. Uw donaties maken het mogelijk dat
weer volop uw steun gehad. Onze partners in Oezij daadwerkelijke vooruitgang boeken in hun
ganda konden dankzij uw hulp weer verschillende
eigen gemeenschap.
projecten uitvoeren. Ook namens hen zeggen we:
“Webale nnyo, webalire ddala, Banange” In kort bestek vindt u in deze kerstbrief een
of wel: “Heel hartelijk dank, vrienden”
kort verslag van enkele van de projecten en hun
vooruitgang.
Kerstmis nadert weer, en is ook dit jaar, zoals altijd,
een moment van terugblikken en van vooruitzien.

De opbrengst van de Kerstactie van 2010
De afgelopen twee jaren hebben we de kerstactie
gevoerd voor het Ulrika Women and Orphans
Development Project . De Ulrika Women Development Group bestaat uit veertien vrouwen die,
naast de zorg voor hun eigen kinderen, ook zorgen
voor dertien weeskinderen die in hun gezinnen zijn
opgenomen en voor wie ze schoolgeld betalen.
De groep had plannen voor de bouw van een klaslokaal waar les gegeven kan worden in naaldvakken
en handicrafts aan de eigen meisjes en aan de
weesmeisjes in de wijk, zodat deze zelf in hun onderhoud kunnen gaan voorzien. Voor dit lokaal, inclusief meubels enz, was € 17.000 nodig: € 12.000
voor het klaslokaal en € 5000 voor de watertanks,
het meubilair en de naaimachines.
De actie heeft in totaal een bedrag van € 8.749,60
opgebracht, een prachtig bijdrage waarvoor wij heel
dankbaar zijn.
Deze zomer heeft de Rotaryclub Cuijk-Maaskant
ook actie gevoerd voor het Ulrika Women and
Orphans Development Project. De bedoeling was

een smulfietstocht, maar door de slechte weersomstandigheden werd het geen fietstocht maar er
werd wel heerlijk gesmuld. De opbrengst was
€ 3750! Hartelijke dank!

Feestelijk welkom door de kinderen in Fort Portal

Bezoek eens onze website: www.stichtingmirembe.nl. De site biedt extra ruimte om over
de diverse projecten te vertellen en u op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen.
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De Kerstactie 2011
Kawempe Youth Centre Library, Kampala
in samenwerking met Impulsis
Kawempe, een van de armste wijken van de
hoofdstad Kampala, kampt met een hoog werkeloosheidscijfer en een hoog percentage analfabetisme, vooral onder vrouwen.
Het Kawempe Youth Centre vervult een belangrijke rol in de wijk, zowel als bibliotheek als in het
aanbieden van allerlei cursussen en spelactiviteiten voor de jeugd.

Kerk in Actie. Dit project is in oktober van dit jaar
met succes afgerond. Nieuwe activiteiten voor kinderen werden nu mogelijk.
Esther Kyazike schreef in haar verslag:
‘With support from Mirembe Foundation, KYC has

been able to update its stationary library stock and
to create a stimulating learning environment for
children. Organising a variety of children’s activities has now been made possible.’
Het centrum heeft ook een mobiele bibliotheek.
Omliggende scholen worden bezocht en docenten
en leerlingen kunnen tegen een kleine bijdrage
boeken lenen. In een land waar weinig leescultuur
bestaat is aanmoediging tot lezen van cruciaal belang. Daarom heeft het centrum opnieuw een aanvraag ingediend, dit keer voor een trainingsprogramma van drie jaar, waarbij het onderwijzend
personeel van omliggende lagere scholen en de
eigen staf getraind zal worden zowel in het gebruik van de bibliotheek als in het leren omgaan
met computers en internet om op deze manier
het onderwijs te verbeteren.

Ester Kyazike (links) met assistenten
Dit centrum is jarenlang ondersteund door Stichting Kapini. Deze stichting werd opgeheven door
gebrek aan vrouw- en mankracht. In 2010 nam
Stichting Mirembe dit project van hen over. De
directeur van KYC Ms Esther Kyazike, deed in
2010 een aanvraag van € 5000,- voor meer
boeken en speelmateriaal en voor een tent met
plastic stoeltjes om de ruimte uit te breiden.
Stichting Mirembe werkt hier samen met Impulsis,
ieder voor 50%. Impulsis is een gezamenlijk loket
voor Nederlandse particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking van Edukans, ICCO en

Dit is het doel van onze kerstactie 2011.
Het totaal benodigde bedrag is € 21,000. Ook dit
keer ondersteunt Impulsis het project, echter niet
voor 50%. Dat betekent dat Stichting Mirembe
over een periode van drie jaar € 14,000 bijdraagt
en Impulsis € 7,000.
Wij bevelen het project van harte bij u aan, vooral
ook omdat het bijdraagt aan een erg belangrijk
millenniumdoel: basisonderwijs stimuleren en verbeteren.
Irene van Beekum heeft in juni van dit jaar Kawempe bezocht en zij was erg onder de indruk
van de opzet van dit eenvoudige centrum en de
inzet van de staf.

Het banknummer van Stichting Mirembe is 42 25 72 020 te Raamsdonksveer.
Als u een kerstgift overmaakt, wilt u er dan bij vermelden: ‘Kerstactie Kawempe 2011’
Een korte toelichting op het financiële verslag op blz. 4
Zoals u ziet in het verslag hebben wij een bepaald bedrag in reserve. Dit is voor een aantal projecten waarvoor al geld gereserveerd c.q. toegekend is en dat nog
betaald moet worden. Daarnaast zullen er komend jaar
een aantal nieuwe projecten aangenomen worden die al
op een wachtlijst staan, maar waarvan aanvullend nog
wat vragen beantwoord moeten worden of die een bezoek krijgen van een intermediair.

Dit vraagt tijd. Geld toekennen willen wij immers niet
zonder goede garanties. Wij zijn hierover aan u verantwoording schuldig. Het liefst willen wij dat al het geld
naar de projecten gaat, maar om de stichting gezond te
houden is ook een bepaalde marge nodig; bijvoorbeeld
voor onvoorziene uitgaven aan directe ondersteuning
van projecten.

In kort bestek
Afgesloten projecten in 2011
De Stichting Daughters of Charity in Kampala heeft
de zorg voor een drietal kindertehuizen.
Van de kinderen zijn de ouders overleden aan Hiv/Aids
of zij komen uit gezinnen met huiselijk geweld door
drank -en drugsproblematiek. Zij krijgen een schoolopleiding: kleuterschool, basis- en vervolgopleiding.
Ondersteuning komt vanuit Uganda voor ongeveer 50%
van een stichting Children of Uganda en Help Uganda
Trust. Voor de overige 50% zijn de Daughters of Charity
aangewezen op andere inkomsten via donoren en hulp
van buiten Uganda. Om zelfvoorzienend te worden zijn
inkomensgenererende projecten gestart o.a. een cateringproject wat al enige jaren loopt, een zang- en dansgroep en een kippenproject.
De kinderen m.n. de oudere kinderen, werken in hun
vrije tijd mee in het cateringproject. Er wordt in principe
met professionele krachten gewerkt: een aantal jongeren, oud-studenten, hebben cursussen gevolgd en hebben zelf al een klein ”restaurantje” of werken in het
“cateringbedrijf” van het kindertehuis. Zij werken op
aanvraag, maar gaan ook naar scholen, winkels en
plaatselijke markten. Er wordt catering, inclusief verhuur
van tenten, verzorgd voor grote groepen bij bruiloften
en begrafenissen. Voor het cateringproject heeft het
kindertehuis een aanvraag gedaan voor vier grote partytenten en acht rechauds. Stichting Mirembe heeft deze
aanvraag gehonoreerd met € 6000. De benodigdheden
zijn aangeschaft, er zijn goede rapportages en het project is afgesloten in februari 2011.
De Bishop Kiwanuka Primary School, een grote basisschool met 850 leerlingen in Mpigi, had dringend behoefte aan schoon drinkwater. Zij werd geholpen met €
5850 voor een watertank. Na veel graafwerk, de eigen
bijdrage van de gemeenschap, is alles nu geïnstalleerd.
Eerder kreeg deze school ook schoolmeubilair.
Er komen goede berichten van dit project: de school is
in ontwikkeling! Het project is afgesloten in februari
2011.
Via St. Francis Reach the Hiv/Aids Widows - Micro
credit is aan 30 vrouwen in het district Rakai een microkrediet lening verstrekt om een kleine onderneming
te beginnen. Daarnaast kregen deze vrouwen een training in marktonderzoek, hoe met koopwaar om te gaan,
hoe te sparen en terug te betalen. Ook voorlichting
m.b.t. gezondheid en opvoeding van de kinderen kwam
aan de orde. De vrouwen hebben van hun winst een
gedeelte terugbetaald waardoor weer een nieuwe groep
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van start kon gaan. Op dit moment maken ongeveer 90
vrouwen gebruik van dit microkrediet. Het heeft hun
leven veranderd: er zijn nu inkomsten voor het dagelijks
levensonderhoud, voor schoolgeld en medicijnen. Deze
vrouwengroepen vormen hechte gemeenschappen en
zijn heel actief in hun ondersteuning naar elkaar.
Stichting Mirembe heeft het project afgesloten in februari 2011 na een eenmalige bijdrage van € 2600,- en het
project gaat nu zelfstandig verder.
Nog lopende projecten
Het landbouwproject in Maya loopt nu drie jaar en in elk
van de vijf dorpen van Maya Community is een groep
boeren en boerinnen actief. Zij steunen elkaar en veel
mensen zijn in staat om de schoolgelden voor hun kinderen te betalen. Veel boeren willen nu ook vee gaan
houden, waarvoor meer water nodig is. De bronnen zijn
ver weg en er is nu een aanvraag voor een wateropvangproject. Om deze groep verder te helpen willen we
deze aanvraag graag honoreren.

Kyengera/ Biyinzika Farmers Association, (foto)
vlak bij Kampala in sterk verstedelijkt gebied, heeft na
de kerstactie van 2006 van Stichting Mirembe en Wilde
Ganzen € 10000 gekregen voor het bouwen van watertanks bij hun huizen. In april 2011 waren er 45 watertanks gebouwd. Van het geld dat wordt terugbetaald
kunnen nieuwe gegadigden een lening sluiten voor een
watertank. Door de sterke bevolkingsgroei wordt de
situatie rond de watervoorziening uit de oude bronnen
steeds nijpender. Via Wilde Ganzen wordt door de contactpersoon Teopista Nakibuule een nieuwe begroting
ingediend voor uitbreiding van het watertankproject.

In Memoriam: We willen in deze kerstbrief ook Piet Kramer, w.p., gedenken. Hij was jarenlang actief in
Uganda en is ook bestuurslid geweest van Stichting Mirembe. Piet overleed begin dit jaar na een korte
ziekte. Wij missen hem, maar de herinnering aan zijn inzet voor Afrika en Uganda blijft voor ons een bron
van inspiratie.

Wij wensen u liefdevolle Kerstdagen en een gezond en vredig Nieuwjaar.
Het bestuur van Stichting Mirembe:
Annie, Carla, Hanny, Irene, Sylvia , Olav en Guus
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Financieel jaarverslag 2010
Lasten

Baten

Projectsupport
Watertanks Bishop Kiwanuka Primary School
Sewingproject B. Nandawula
Kawmpe Youth Centre, Bibliotheek 50/50 project
Dauthers of Charity, tents en foodwarmers
Jijna Muziekgroepen
Mushanga Empowerment programme 50/50 project
Mushanga SC, solar energy
Nakasojjo Health Unit II, workshop
Schoolgelden alg.

€
5.850,00
1.520,00
5.000,00
5.200,00
1.000,00
9.730,00
500,00
5.500,00
2.100,00

Bestuurskosten
Overige bestuurskosten
Algemene kosten
Verzekeringen
Vergoeding reiskosten binnenland
Vergoeding projektbezoeken
Administratiekosten/kantoorartikelen/Drukwerk/Porti
Bankkosten

Projectdonaties

€

Ontvangen lijfrente
Ontvangen donaties

8.740,00
5.149,75

Projectgebonden donaties
Donatie vrouwenprojecten
Donatie Kawempe Youth Centre
Donaties Nakasojjo Health Unit II, workshop
Donaties Jinja Muziekgroepen
Donatie Mushanga Empowerment programme 50/50 project
Donaties schoolgelden alg.
Kerstaktie 2009 (ontvangen in 2010)
Kerstaktie 2010
Rente ABN/AMRO

116,24

250,00
2.500,00
4.300,00
950,00
8.365,00
2.100,00
3.325,00
7.815,00
711,99

449,35
286,24
15,20
799,17
194,37

Reserveringen toegekende projecten 2008
Reserving Vrouwenprojecten alg.
Reservering Ulrika's, diverse projecten

250,00
9.540,00
-

Resultaat W/V

-

Totaal

48.050,57

Ontwikkeling stichtingsvermogen
Activa per 01-01-2010
Inkomsten
Uitgaven

Totaal

48.050,57

€

Liquide middelen
Saldo stichtingsrekening
Saldo spaarrekening

22.502,38
2010
2010

44.206,74
48.050,57-

Resultaat 2010

Overlopende posten 2010
Vooruit ontvangen 2011
Nog te ontvangen 2010
Vooruitbetalingen 2011
Reserveringen projecten

3.843,83-

Activa per 01-01-2011

18.658,55

Verloop reserveringen/toekenningen
goedgekeurde projecten
7000
7021
7034/35
7036
7038
7045
7134
7141
7152
7153

3.843,83

tot 31-12-2010
€

Projectgebonden t.b.v. vrouwenprojecten
Ggulama diverse projecten
Ulrika diverse projecten
Ulrika Watertanks
St. Patricks Primary School
Ulrika workshop
Mushanga SC Empowerment project
Mushanga Social Centre, solar (kerst 2008/2009)
Good Samaritan Sisters, varkensproject
Rakai Widows

betaald 2010
€

€
16.784,36
17.600,43
34.384,79
350,001.000,00
268,75
16.644,9918.658,55

nog te betalen
€

520,00
8.425,00
17.099,99
210,00
2.050,00
4.000,00
7.000,00
5.000,00
700,00
2.700,00

7.050,006.560,002.050,007.000,005.000,00700,002.700,00-

520,00
1.375,00
10.539,99
210,00
4.000,00
-

47.704,99

31.060,00-

16.644,99
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