
 

   

Het einde van 2012 nadert, een tijd van terugkijken 
op een bewogen jaar en vooruitkijken naar een toe-
komst met veel onzekerheden, vooral over zorg en 
inkomen. Gelukkig heeft Stichting Mirembe ook dit 
jaar weer volop uw steun gehad waarvoor onze har-
telijke dank, uiteraard ook namens onze partners in 
Oeganda: webale nnyo, webalire ddala: bedankt!  

Stichting Mirembe heeft ook dit jaar weer verschil-
lende aanvragen gekregen voor steun aan lokale 
projecten. Een aantal hebben we kunnen honoreren, 
sommige hebben we moeten afwijzen of konden we 
doorverwijzen naar andere donororganisaties. 

Voor het komende jaar hopen we dan ook weer  
op uw steun te kunnen rekenen. We willen met 
ons beleid nog meer aandacht schenken aan de 
inbedding van de projecten in de lokale gemeen-
schap en aan lokale fondsenwerving zodat pro-
jecten ook op de lange termijn zelfstandig door 
kunnen gaan. Het uitgewerkte beleidsplan 2012-
2016 kunt u op onze website vinden. 

In 2011 hebben we gedurende de kersttijd uw 
aandacht en steun gevraagd voor het Kawempe 
Youth Centre in Kampala. Hieronder treft u een 
kort verslag van de resultaten hiervan aan. 

Kawempe Youth Centre, de Kerstactie van 2011 

Kawempe, een van de armste wijken van de hoofd-
stad Kampala, kampt met een hoog werkeloosheids-
cijfer en een hoog percentage analfabetisme, vooral 
onder vrouwen. Het Kawempe Youth Centre ver-
vult een belangrijke rol in de wijk, zowel als biblio-
theek als in het aanbieden van allerlei cursussen en 
spelactiviteiten. Scholen in de omgeving worden be-
zocht en docenten en leerlingen kunnen tegen een 
kleine bijdrage boeken lenen.  
Het centrum, geleid door Esther Kyazike, vroeg fi-
nanciering voor een trainingsprogramma van drie 
jaar. De leerkrachten van omliggende lagere scholen 
en de eigen staf zullen worden getraind zowel in het 
gebruik van de bibliotheek als in het leren omgaan 
met computers en internet. Stichting Mirembe werkt 
voor dit project  samen met Impulsis.  
Het hele project is begroot op een bedrag van 
€21.000 voor een periode van drie jaar. Impulsis 
draagt €7.000 bij en Mirembe € 14.000. SOB Box-
meer doneerde € 1000 voor dit doel. 
Onze kerstactie 2011 bracht € 4.620 op. 
 

Guus Verzellenberg en Carla van Thiel hebben dit 
jaar Kawempe bezocht.  
Het wordt steeds duidelijker dat dit project alleen op 
lange termijn zal kunnen doorgaan als het meer on-
afhankelijk wordt van donaties van buiten.  

Daar is een onderzoeksproject naar gestart, waar-

voor de stichting € 1500 overmaakte. Er is gekeken 
hoe de lokale bevolking, middenstand en andere 
belanghebbenden meer kunnen worden betrokken 
bij het centrum en het ook financieel kunnen steu-
nen. Tevens wordt onderzocht wat de mogelijkhe-
den zijn voor het Centre zelf om inkomen te gene-
reren. Het onderzoeksrapport, dat binnen kwam bij 
het ter perse gaan van deze brief, ziet er veelbelo-
vend en uitdagend uit. 
Daarnaast wordt onderzocht hoe de capaciteit van 
de huidige staf te verbeteren, zodat het project 
minder kwetsbaar is bij uitval van Esther Kyazike. 

BOXMEER, KERST 2012  
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De nalatenschap van Elizabeth Namaganda 

Het ‘Help Me to School Programme’ heeft Elisabeth 
eind jaren zeventig opgericht. Politieke conflicten en 
HIV-Aids maakten veel slachtoffers. Voor een groot aan-
tal wezen was geen geld voor onderwijs. 
Tot nu toe heeft het Fonds ruim tweeduizend jonge we-
zen kunnen helpen!  
In 2011 waren er dat in totaal 61: 36 kinderen volgden 
lagere school, 18 kinderen middelbare school en 7 een 
hogere beroeps- of universitaire opleiding.  
Het streven is gericht op het voltooien van basis- en 
middelbaaronderwijs of een beroepsopleiding.  
Enkele veelbelovende kinderen worden ondersteund 
voor een hogere vervolgopleiding, veelal via individueel 
gesponsorde trajecten. 

Het fonds is grotendeels afhankelijk van incidentele gif-
ten, meest uit het buitenland. In 2011 bedroegen die 
55% van het budget: € 12.300.   
Om zelf inkomsten te verwerven werden, met steun van 
Stichting Mirembe, partytenten en alle andere toebeho-
ren aangeschaft voor het organiseren van feesten en 
begrafenissen op het mooie terrein van het UCSTC. Op-
brengst ongeveer € 3.300 per jaar. 
Om de overblijvende ‘gaten’ te vullen gebruikte Eliza-

beth creatief allerlei ‘local sources’: potjes van inciden-
tele giften en reserves b.v. uit opbrengsten van landerij-
en met bananenteelt en de productie van fruit, melk en 
vlees. Deze projecten waren niet specifiek voor het 
schoolgeldenfonds. Dit was Elizabeth’s private banking.. 

De zorg voor de kinderen van Elizabeth. 
Rose Nayiga en Benedicta Nassanga nemen nu de ver-
antwoording voor dit fonds van Elizabeth over. 
Zij beschikken niet over Elizabeth’s potjes!  
Samen met Stichting Mirembe willen zij de basis van 
HMtS Programme verstevigen en de toekomst voor veel 
kinderen veilig stellen. Het plan rust op twee pijlers. 
Ten eerste de oprichting van een lokale steungroep, een 
Oegandese stichting, die naast organiseren van lokale 
sponsering ook het gevoel van betrokkenheid zal moe-
ten bevorderen van de plaatselijke gemeenschap. 
Deze stichting, ‘The Elizabeth Namaganda Foundation’, 
wordt bemenst door voormalige studenten van het 
HMtS Programme. Velen van hen zijn met succesvolle 
carrières waardevolle leden van de Oegandese maat-
schappij geworden. Hen wordt gevraagd om hun com-
petenties en netwerken in te zetten. Het is hún Help Me 
to School Programme waar men trots op is en dat zij 
willen helpen voortbestaan. 
De tweede pijler is een plan om op langere termijn het 
inkomen veilig te stellen. Naast het partytentenproject 
is een nieuw initiatief de exploitatie van een parkeer-

plaats op het terrein van de UCST. De parkeergelden 
zijn voor het schoolgeldenfonds. 
Voor de uitbouw van de bovenstaande plannen is een 
periode van vijf jaar uitgetrokken.  
Die tijd willen wij overbruggen met hulp van u. 
Wij zijn blij met iedere gift. Voor de eerste jaren, als de 
structurele lokale financiering nog in opbouw is, zal zo’n  
€ 8.000 per jaar nodig zijn. Wij vragen u daarom te 
overwegen om dit fonds een aantal jaren achter elkaar 
te steunen. De vorm van een lijfrente kan voor u fiscaal 
aantrekkelijker zijn. Hierover vindt u alle informatie op 

onze website www.stichtingmirembe.nl of kunt contact 
opnemen met Guus Verzellenberg.  

Op 12 juni overleed Elizabeth Namaganda, twee dagen 
na haar vierenzeventigste verjaardag.  
In haar verliest Oeganda een bijzondere vrouw met een 
charismatische persoonlijkheid. 
Elizabeth was met haar wijsheid, kennis en jarenlange 
ervaring een van onze belangrijkste vertrouwens-
personen in Oeganda.  
Kritisch en heel duidelijk in haar oordeel, was zij steeds 
opbouwend, mild met het voor haar kenmerkend oog 
voor het menselijke detail.  
Zij leidde meer dan 40 jaar het Uganda Catholic Social 
Training Center in Kampala.  
Van hieruit werden talloze projecten geïnitieerd die 
overal in het land werden uitgevoerd.  
 

Velen met ons koesteren herinneringen aan Elizabeth en 
missen in haar een persoonlijk raadsvrouw en vriendin. 

In memoriam Elizabeth Namaganda 

Het banknummer van Stichting Mirembe is 42 25 72 020 te Raamsdonksveer.   
Als u een gift overmaakt, wilt u er dan bij vermelden: Kerstactie 2012 Help Me to School 
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Kisubi DSTS, Training in Veterinary Assistants. 
Met de Kisubi Domestic Science Training School heeft 
Stichting Mirembe al een langdurige relatie; het is een 
goed functionerend instituuut, wat ook blijkt uit de er-
kenning door het Ministerie van Onderwijs. De school 
heet nu St. Cecilia Vocational Training Institute.  

Het aantal leerlingen neemt nog steeds toe. Begin dit 
jaar is dit instituut begonnen met de opbouw van een 
eenvoudige opleiding voor veearts-assistenten. Deze 
assistenten blijken heel hard nodig te zijn om huisdieren 
en vee te vaccineren en eenvoudige behandelingen uit 
te voeren. Stichting Mirembe heeft een bijdrage gege-
ven m.b.t. de bouw van de stallen en de eerste aan-
schaf van koeien, varkens, kippen, konijnen en honden.  
Het Maria Stroot Fonds van de Zusters van de Voorzie-
nigheid draagt € 2000 bij aan dit project  
 

Mushanga Social Training Centre.  
Het driejarig DELTA trainingsprogramma loopt goed en 
wordt eind van dit jaar afgesloten. Dit jaar is ook een 
groep van Local Councils, vrouwelijke ambtenaren van 
het District Sheema, getraind in praktisch leiderschap. 
De cursisten waren erg enthousiast. Voor geïnteresseer-
den is een uitgebreid rapport beschikbaar. Ook dit pro-
ject wordt mede door Impulsis ondersteund.   
 

Biogas Rubaga UCSTC. 
Het Uganda Catholic Social Training Centre is dit jaar 
door het Ministerie van Onderwijs erkend als een Insti-
tuut voor Hogere Studies. Na het overlijden van Eliza-
beth Namaganda (zie elders in deze kerstbrief) is een 
nieuwe directeur benoemd, mevrouw Merensiana Nas-
suuna. Zij is veearts en zij heeft een graad in educatie. 
Omdat dit instituut veel studenten huisvest werd er 
jaarlijks meer dan € 1000 uitgegeven aan hout om op te 
koken. Men kon een biogasinstallatie realiseren op het 
terrein van het instituut. Deze installatie maakt gebruik 
van menselijke faeces en van organisch afval. Met deze 
methode is de helft minder hout nodig. Het project 
spaart het milieu, het zorgt ervoor dat de koks geen last 

van hun ogen krijgen en het bespaart veel tijd.  
Stichting Mirembe ondersteunde het project met een 
bijdrage van ongeveer € 5000. 
 

Nyendo Kippenproject. 
In Nyendo, een kleine plaats, een voorstadje van  
Masaka, hebben de Good Samaritan Sisters een klein 
weeshuis. Ter ondersteuning van dit project vroeg de 
leiding hulp aan Mirembe voor de bouw van een kippen-
hok met eendagskuikens en het installeren van een wa-
tertank. 

Ulrika Women & Orphans Development Group in 
Fort Portal.  
Voor dit project hebben we de afgelopen jaren een aan-
tal keren uw aandacht gevraagd. Begin 2012 hebben ze 
een gift van € 400 ontvangen voor AFRI-pads, wasbaar 
maandverband. De vrouwen en meisjes vinden het pret-

tig. Het is uit te wassen en een setje gaat wel een jaar 
mee. Ze verkopen het ook in hun winkeltje. In juli 2012 
kreeg de groep € 2500 voor een onderling krediet- en 
spaarfonds. Hierbij is ook voorzien in een training in 
beheer van dit fonds, boekhouden, ondernemingsplan 
maken en herkennen van kwetsbare kinderen. De trai-
ning wordt gegeven door een plaatselijke organisatie die 
hier veel ervaring mee heeft . Binnen een week na ont-
vangst van het geld is de training gestart. Op het land 
dat twee jaar geleden is gekocht kon nog niet worden 
gebouwd omdat de eigendomspapieren nog steeds niet 
in orde waren. Op 12 november kregen we bericht dat 
Fidelis Banura eindelijk deze stukken heeft ontvangen 
en dus kan de groep nu verder!!  
 

Staftraining van zes onderwijzers en een ver-
pleegster in Kasambya Village – Rakai District.  
In 1988 is het St. Francis Rakai Orphanage Home ge-
start. Stichting Mirembe heeft dit weeshuis eerder ge-
steund met schoolmeubilair en een microkredietproject 
voor de vrouwen die voor de kinderen zorgen. Nu is een 
verzoek gekomen voor de betaling van bijscholing van 

de leerkrachten omdat zij te weinig opleiding hebben 
waardoor de school niet erkend is door het Ministerie 
van Onderwijs. Door de extra scholing van het onderwij-
zend personeel wordt ook de kwaliteit van het onderwijs 
verbeterd en zal de school de erkenning kunnen krijgen. 
Wij steunen dit project graag en doen dit samen met 
een Duitse organisatie die garant staat voor de training 
van een maatschappelijk werkster. 
 

Maya Sustainable Agriculture Community 
Tussen 2008 en 2011 heeft Stichting Mirembe in Maya 
vijf groepen boeren en boerinnen, 130 personen, ge-

steund met geld voor spaden en kruiwagens en les in 
biologische landbouw. Ook zijn er vier voorbeeldboerde-
rijen opgezet. Veel mensen hebben koeien, konijnen, 
kippen, varkens; sommigen kweken paddenstoelen en 
ieder heeft de eigen tuin goed verbeterd.  
Dit heeft er toe geleid dat er meer kinderen naar school 
kunnen gaan. De mensen zijn erg blij dat ze zo hun 
dorp leefbaar kunnen houden. 
Teopista Nakibuule, die nu in Maya woont, heeft voor 
deze groep een watertankproject aangevraagd want om 
bij de bronnen te komen moeten de mensen een grote 
weg oversteken. Dit leidt tot veel ongelukken.  

In kort bestek 

Wij wensen u liefdevolle Kerstdagen en een gezond en vredig Nieuwjaar. 
Het bestuur van Stichting Mirembe:  

Annie, Carla, Hanny, Irene, Sylvia , Olav en Guus  

Oegandareis 2013: een nieuw initiatief!  
In samenwerking met reisorganisatie Fairweggistan willen we, bij voldoende belangstelling, in de zomer van 2013 
een reis organiseren. Toeristisch én avontuurlijk: uiteraard bezoeken we de wildparken, met als opties de leefgebie-
den van de gorilla’s en chimpansees.  
Maar vooral ook ontmoeten we de Oegandezen zelf. We bezoeken diverse projecten van Mirembe. Zie hoe uw dona-
ties besteed worden. U komt op plaatsen waar een gewone toerist niet zou komen. Bent u geïnteresseerd? Laat het 
ons weten! Meer informatie op onze website www.stichtingmirembe.nl en www.fairweggistan.nl/reizen/oeganda 
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Dank aan Ferry en Joke Muller– Meijer, zij zorgden weer het drukken en de verspreiding van deze brief. 
Speciale dank aan Gerda Wieggers voor de gastvrijheid en verzorging van onze bestuursvergaderingen.     


