Stichting Mirembe
steunt medische en
educatieve projecten
in Oeganda

Geachte donateurs,
Een jubileum! Stichting Mirembe bestaat 35 jaar!
Dit vieren we met het lanceren van een nieuwe
website. Zo hopen we u nog beter op de hoogte te
kunnen houden en een groter aantal mensen te
bereiken. In deze brief leest u er meer over.
De kerstactie 2013 voor de st. Francis school in Rakai was heel geslaagd, lees er hieronder meer over.
Maar dit project markeerde ook het begin van een
succesvolle samenwerking met stichting Tusaidiane. Naast uitvoerder van drinkwater- en zonneenergie-installaties fungeert deze stichting steeds
meer als onze lokale zaakwaarnemer en coach van
besturen en projectleiders.
Zo is zij een belangrijke ondersteuning in ons streven de financiële onafhankelijkheid van lokale organisaties te bevorderen.
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Het verzelfstandigen van projecten en verbeteren
van de capaciteiten van haar managers is een rode draad in onze activiteiten die dit jaar steeds
meer zichtbaar wordt. De ontwikkelingen in Rakai,
de voortgang in het Kawempe Youth Center en de
start van de CHIDFA vrouwengroep, zijn daar
voorbeelden van.
Niet alleen de samenwerking met lokale projectcoaches wordt intensiever, ook aan de donorkant
zijn er meer organisaties waarmee we door het
samenbrengen van inzet, expertise en geld veel
hebben kunnen verwezenlijken.
Zonder uw financiële ondersteuning was dit alles
echter niet mogelijk geweest.
Namens onze Oegandese partners willen wij u dan
ook hartelijk danken.

Succesvolle kerstactie 2013: drinkwater en licht voor St. Francis School in Rakai
Het ging wel heel snel deze keer!
Eind januari kon het eerste glas helder
drinkwater al getapt worden.
De kerstactie voor de aanleg van de installatie voor drinkwaterzuivering en
licht op zonne-energie bracht 4802 van
de beoogde 5000 euro op.
Een prachtig resultaat!
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!
Over de St Francis Little Birds Primary
Orphanage School in Mannya Rakai valt
nog veel meer positiefs te vertellen.
Het hele dorp kan nu tegen een kleine
vergoeding veilig water drinken.
De school is helemaal opgeknapt, van
binnen en buiten van een frisse verflaag
voorzien.
Restauratie en afbouw zijn in volle gang.
Het bestuur heeft zich onder begeleiding van Kees Ebskamp en Sharifa Nabaweesi van Tusaidiane Uganda opnieuw georganiseerd.

De koepelorganisatie Fralibi CDA
(St. Francis Little Birds Community Development Association) is in augustus
jl. formeel geregistreerd.
Naast het Dagelijks Bestuur bestaat
het uit de sectorleiders voor Welzijnszorg, de Basisschool, het Educatiefonds, HIV/Aids preventie, Waterbeheer, Vrouwenzaken, Landbouw en
een Spaar- en Leenfonds.
De droom van de Fralibi leiding is dat
de gemeenschap zich sociaal en economisch ontwikkelt zodat ieder (pleeg-)
gezin schoolgeld kan betalen voor wezen en kwetsbare kinderen en kan
bijdragen aan een studiefonds voor
schoolverlaters. Fralibi wil inkomsten genereren om
voor kinderen te zorgen als pleeggezinnen dat niet
kunnen. Op onze site kunt u in detail lezen over de veel
belovende ontwikkeling van dit project.
Mirembe werkt hier samen met de Duitse stichting
St. Francis-Rakai Initiative Marburg .

Kerstactie 2014: Workshop voor Ulrika Women and Orphans Development Group
Oude bekenden
U kent deze groep pleegmoeders en hun kinderen van
eerdere berichten. In 2009 bracht u geld bijeen om de
door een aardbeving vernielde keuken van Fidelis
Banura Kasamba te herbouwen. Die is nog steeds haar
trots en een voorbeeld van hygiëne en veiligheid voor
de omgeving! In 2010 vroegen wij u om een bijdrage
voor de geplande werkplaats annex instructieruimte en
winkel.
En nu vragen ze wéér geld voor datzelfde doel zult u
wel denken.
Inderdaad. Met € 17.000 meenden we toen de bouw
te kunnen starten. Echter, nog aan één formaliteit was
niet voldaan: het land, al betaald, moest op naam van
de Ulrika Group. Door ambtelijke traagheid en de
weigering om smeergeld te betalen kwam het
eigendomsbewijs pas eind 2013 vrij.
Inmiddels bleken de kosten van bouwmateriaal
buitensporig gestegen. Bovendien werd besloten
fundering en muren steviger te maken om er later nog
een tweede verdieping op te kunnen zetten.
De nieuwe bouwprijs werd € 35.000.
De groep wil hiervoor zelf € 2.300 bijeen brengen uit
lokale acties.
De plannen
Naast de zorg voor de eigen weeskinderen wil de Ulrika

Group ook andere wezen en kwetsbare kinderen uit de
wijk, die onvoldoende scholing hebben, leren naaien,
aanvullende lessen geven en verder begeleiden.
Het naaiatelier, de winkel met lokale producten en de
verhuur van de ruimte voor bijeenkomsten zal geld
opleveren. Later willen ze met leningen en lokale
acties de tweede laag met appartementen betalen.
Van de verhuur van die woningen wordt dan een vast
inkomen verwacht.
Deze stichting heeft een actief en competent bestuur,
dat Fidelis en de andere pleegmoeders steunt in het
waarmaken van hun droom: een verschil te maken
voor de vele wezen in hun directe omgeving.
Nu hebben zij onze, uw hulp nodig om eindelijk de stap
naar een onafhankelijke ‘ontwikkel’ groep te kunnen
maken.
Draag bij aan hun werk. Maak het verschil!
Het streefbedrag is 15.000 euro.

BANK REKENING: NL53 INGB 00000 40 000
Wilde Ganzen zal de opbrengst met 50% verhogen!
Iedere euro die u schenkt wordt dan € 1,50!

Het banknummer van Stichting Mirembe is NL28ABNA 042 25 72 020 te Raamsdonksveer.
Maakt u een gift over, vermeld dan s.v.p.: Kerstactie 2014 Ulrika. Hartelijk dank!
Crowd funding
Via onze nieuwe website en de sociale media willen wij meer mensen interesseren voor ons
werk. Uiteraard willen we zo ook meer donateurs bereiken.
Steun ons! Bezoek de website en abonneer u op de nieuwsbrief. Deel de site met familie,
vrienden en kennissen op de sociale media. Vraag hen ook te doneren via

www.stichtingmirembe.nl

Volg ons ook op Facebook.
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Met Mirembe op reis! Toeristisch en avontuurlijk
Zomer 2014 bezocht Mart Hovens van reisorganisatie Fairweggistan met een groep toeristen weer enkele Mirembe
projecten. Ook in 2015 wordt weer een tocht gepland met Mart, Guus verzellenberg of een ander Mirembe bestuurslid.
Ontmoet Oeganda de komende vakantie! Belangstelling? Laat het ons weten!
Kijk voor een uitgebreid reisverslag en verdere informatie op: www.fairweggistan.nl en www.stichtingmirembe.nl .

In kort bestek
Kawempe Youth Centre in Kampala.
Sinds 2009 ondersteunt Stichting Mirembe samen met
Impulsis dit jeugdcentrum dat met een bibliotheek en een
internetcafé een belangrijke onderwijsvoorziening is in de
achterstandswijk Kawempe.
Een twintigtal scholen met ongeveer 6000 leerlingen wordt
elke drie maanden voorzien van een kist met studie- en leesboeken. In de komende jaren zal het aantal scholen toenemen tot 45 basis- en 5 middelbare scholen. Per jaar gebruiken zo’n 3000 leerlingen de leeszaal. KYC heeft dankzij uw
steun de boekenvoorraad en het spelmateriaal voor de kleintjes kunnen uitbreiden en kon cursussen geven aan de onderwijzers van een aantal scholen.
KYC maakt moeilijke tijden door. Esther Kyazike, verantwoordelijke, kreeg eind mei haar tweede baby. Ook Ruth, haar
naaste medewerker, beviel in die maand. De beperkte capaciteit van de staf werd schrijnend duidelijk.
Mirembe en Impulsis betalen sinds maart 2014 een begeleidingstraject door twee Oegandese coaches.
Een reorganisatie van het bestuur, een haalbaar businessplan
en uitbreiding van de staf zijn de eerste stappen. Twee medewerkers krijgen een studiebeurs, één als verantwoordelijke
voor het internetcafé en een ander voor een driejarige opleiding als bibliothecaresse. Twee stafleden nemen deel aan
een training Local Resource Management die mede door
Cordaid wordt georganiseerd. Impulsis heeft in juni weer een
jaar medefinanciering toegezegd. Door de bijdragen van
Stichting Mi Corazon kan Mirembe continuïteit bieden.
Uiteindelijk is het doel van dit langlopende project de capaciteit van KYC op alle terreinen te vergroten en zo financiële
zelfstandigheid te bereiken.

Het gezondheidscentrum in Mushanga
De reparatie van het dak van het huis voor stafleden werd
mogelijk door bijdragen van Stichting Mirembe en De Graal
NL. Het Homecare trainingsprogramma door dorpscounsellors in 2013 -’14 boekt zichtbare resultaten.

CHIDFEA, Child Development and Family Empowerment
Association, in Kampala.
Zes groepen van vijf vrouwen, ex-prostituees en alleenstaande moeders, hebben met de sociaal werkster Lydia

Matovu een onderlinge steungroep opgericht. Zij beginnen
een spaar- en leenfonds en willen problemen met gezondheid en opvoeding samen verbeteren.
Stichting Mirembe betaalt eenmalig € 2.500 voor het microkrediet fonds en drie jaar lang de training en begeleiding van
deze 30 vrouwen door Tusaidiane Uganda.
Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer steunt dit
project met € 1.500.

Nkozi Hospital, Nabusanke Mawokota, kreeg een nieuwe
autoclaaf. De € 15.000 voor vervanging van het kapotte, 40
jaar oude apparaat door een moderne ziekenhuissterilisator,
is mede gefinancierd door Cordaid.

Daughters of Charity, St. Michael’s Children’s Home
water project.
Het weeshuis en de wijk beheren samen een drinkwatervoorziening in de wijk Gogonya in Kampala.
De 60 weeskinderen en 12 stafleden van St Michael’s beschikken nu over veilig drinkwater en delen dit met 15.000
tot 20.000 bewoners van deze sloppenwijk . Zelf droegen ze
€ 1.500 bij, Mirembe € 4.600 en Tusaidiane Uganda € 3.100.
Tusaidiane bouwde de installatie en garandeert het onderhoud.

Help Me to School Programme, Kampala
Onze hulp aan dit schoolgeldenfonds is vooral gericht op het
vergroten van financiële zelfstandigheid. Was in 2011 de opbrengst uit lokale fondswerving 14% van de begroting, in
2014 wordt dit naar verwachting 36%. Samenwerking met de
Van Doorn Stichting, die studiebeurzen verleent, zou de
afhankelijkheid van externe donoren met nog eens 20%
kunnen verminderen. Een hoopgevende ontwikkeling.

Het Uganda Catholic Management & Training Institute
Kampala, kreeg voor naaimachines en studieboeken 4.000
euro.
De populaire opleiding Mode, Confectie en Binnenhuisarchitectuur is op HBO niveau gebracht. De nodige machines
en boeken konden niet geheel uit eigen middelen worden
betaald. Het instituut werd in 2014 geconfronteerd met bijna
50% wegvallen van buitenlandse steun.

Wij wensen u liefdevolle Kerstdagen en een gezond en vredig Nieuwjaar.
Het bestuur van Stichting Mirembe: Annie Spierings, Carla van Thiel, Irene van Beekum,
Hanny Friesen, Sylvia Zurmühle, Olav van Vliet en Guus Verzellenberg

Dank aan Joke en Ferry Muller–Meijer, zij verzorgden weer het drukken en de verspreiding van deze brief.
Speciale dank aan Gerda Wieggers voor de gastvrijheid en verzorging van onze bestuursvergaderingen .
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Toelichting bij het financieel jaarverslag 2013.
Donaties uit legaten zijn in 2013 en ’14 een substantieel deel van de inkomsten. Daarnaast leiden overeenkomsten
met donoren tot projectgebonden gelden, die uiteraard ook in de reserveringen tot uiting komen.
Het verloop van de reserveringen tot 30-11-2014 treft u in het overzicht.
Stichting Mirembe is een vrijwilligersorganisatie, zij heeft geen personeel in dienst.
De Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden. Reizen naar Oeganda worden door de bestuursleden zelf bekostigd. Specifieke meerkosten gemaakt voor projectbezoek daar, kunnen worden vergoed.

Stichting Mirembe
Postadres:
Email:
Website:
Bank:
K. v. K.

Oude Groenewoudseweg 252, 6524 WS Nijmegen
secretariaat@stichtingmirembe.nl
www.stichtingmirembe.nl
Abn-Amro Raamsdonksveer: NL28ABNA0422572020, BIC/Swift: ABNANL2A
‘s-Hertogenbosch No.: 41080687
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