Stichting Mirembe
steunt medische en
educatieve projecten
in Oeganda

Geachte donateurs,
Veel van onze projecten maakten dit jaar een
cruciale fase door.
In Fort Portal is de bouw van Ulrika ’s workshop
bijna klaar. Kawempe Youth Centre sluit de eerste
fase van intensieve reorganisatie af.
In Mannya is men begonnen met de nieuwbouw
van de school en zijn diverse deelprojecten gestart.
Langlopende projecten vereisen intensief overleg
met de lokale partners en projectcoaches.
Ook aan de donorkant vraagt dit meer contact.
Heel blij waren we met het bezoek in juni van Kees
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Ebskamp en Sharifa Nabaweesi van Tusaidiane.
Gedeelde expertise en gezamenlijke betrokkenheid
leidt tot hoopvolle resultaten en enthousiasme hier
en in Oeganda.
Dit beknopte jaarbericht doet geen recht aan alles
wat bereikt is. Kijk daarvoor op onze website en
abonneer u op de nieuwsbrieven.
Zonder uw royale ondersteuning is dit alles niet
mogelijk.
Hartelijk dank daarvoor, ook namens onze Oegandese partners.

Kerstactie 2014: de workshop van de Ulrika Women and Orphans Development Group
Intussen is voortvarend gebouwd. Het dak zit erop en
met de deuren en ramen erin lijkt het bijna klaar.
Lijkt, want het schilderen, glas zetten, pleisterwerk en
afwerken van de vloeren moet nog gebeuren.

Het nieuwe gebouw is bijna klaar …
Wat een succes! Dank zij de gulle reacties van u allen is
het streefbedrag dat nodig was om de bouw mogelijk te
maken ruimschoots gehaald. Wilde Ganzen vermeerderde het en maakte € 15.000 over naar Ulrika. Het resterend deel, € 17.000, vulde Stichting Mirembe aan.
Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Mislukte liefdadigheidsbijeenkomst
Voor deze afwerking vertrouwden de vrouwen op de
opbrengst van een groots opgezet liefdadigheidsfeest
op 22 augustus.
De uitvaart van de oud-bisschop van Fort Portal en verschillende politieke manifestaties, die op het laatste
moment op dezelfde datum werden georganiseerd,
gooiden roet in het eten.
Veel belangrijke, kapitaalkrachtige mensen bleven weg.
Financieel werd het een flop, een verlies en niet de
gedroomde winst die de eigen bijdrage in dit gebouw
zou zijn.
De vrouwengroep maakt nu nieuwe plannen om verder
te gaan. U hoort nog van hen!

Liefdevolle Kerstdagen en een gezond en vredig Nieuwjaar.
Annie Spierings, Carla van Thiel, Irene van Beekum, Hanny Friesen,
Sylvia Zurmühle, Olav van Vliet en Guus Verzellenberg

Kerstactie 2015:
maak het Help Me to School Programme zelfstandig

Het Help Me to School Programme is een schoolgeldenfonds en wil kansarme kinderen in staat
stellen een lagere en middelbare school en
beroepsopleiding te voltooien. De kinderen en hun
achtergronden zijn bekend en worden gevolgd in
het netwerk van sociaal- en gezondheidswerkers
rond het Graal Centrum in Kampala.

De Elisabeth Namaganda Foundation beheert
het fonds en streeft naar onafhankelijkheid van
buitenlandse donoren. Men wil ook charitatieve
bijdragen verzamelen van de lokale bevolking.
Misschien het begin van structurele lokale
charitas?

Onze hulp aan dit schoolgeldenfonds is vooral
gericht op het vergroten van haar financiële
zelfstandigheid. Tot het eigen draagvermogen van
het fonds groot genoeg is wordt het aannemen
van nieuwe kinderen beperkt.

De bedoeling is verder te investeren in een
autowasplaats, winkeltjes en snackrestaurants aan
de rand van de parkeerplaats. De verwachte
opbrengst hiervan brengt de beoogde
zelfstandigheid binnen bereik.

Was in 2011 de opbrengst uit lokale fondswerving
14% van de begroting, in 2014 was dit al 44.7%.
Deels door opbrengst van het partytentenproject
en de nieuwe parkeerplaats, deels doordat de
Van Doorn Stichting en enkele particuliere
sponsors studiebeurzen betalen voor de duurdere
beroepsopleidingen.

Hiervoor is een bedrag nodig van € 11.000,Help mee! Maak het verschil...
Steun de Elisabeth Namaganda Foundation om
echt onafhankelijk te worden.

Plannen voor 2016 en 2017

Hartelijk dank!

Het banknummer van Stichting Mirembe is NL28ABNA 042 25 72 020 te Raamsdonksveer.
Maakt u een gift over, vermeld dan s.v.p.: Kerstactie 2015 schoolgeldenfonds
Via onze 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 de site:

www.stichtingmirembe.nl

Volg ons ook op Facebook.
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2015 in kort bestek
Kawempe Youth Centre in Kampala
Proscovia Kibuuka van Gaipronj Business Solutions sloot
het formele begeleidingstraject in juli af.
Edukans betaalde mee aan dit intensieve traject.
Een nieuw algemeen bestuur is aangetreden. Dit stuurt
Esther Kyazike aan en ondersteunt haar werk als CEO.
Het personeel heeft opnieuw moeten solliciteren en is
weer aangenomen op goede taakomschrijvingen.
Met de komst van een nieuwe administrateur is een
ook nieuw boekhoud- en administratiesysteem geïmplementeerd.
Om aan de verhoogde eisen van deskundigheid en samenwerken te kunnen beantwoorden wordt de staf
geschoold. Enkelen volgen individueel een aanvullende
beroepsopleiding.
Planmatig worden capaciteit en diensten verbeterd.
Zo werkt het centrum aan uitbreiding van de mobiele
bibliotheekservice naar de lagere scholen in de wijk; nu
nog aan 18 scholen, het streven is 36 scholen. Onderwijzend personeel krijgt training o.m. in bibliotheekbeheer en documentatie op school.
De kernactiviteiten gaan intussen door: educatie voor
schoolgaande kinderen, school drop-outs en studenten.
Het centrum verzorgt ook cursussen voor jonge ondernemers en bouwt geleidelijk hierin een naam op.
De internationale Yunus Social Business organisatie
selecteerde het centrum tot een kerngroep van instellingen die sociaal ondernemerschap in Oeganda gaat
bevorderen en ondersteunen.
Dit neemt niet weg dat het centrum nog een lange weg
te gaan heeft naar solide financiële zelfstandigheid.
Mede door de bijdragen van Stichting Mi Corazon kan
Stichting Mirembe de nodige continuïteit bieden.
CHIDFEA, in Kampala opgericht in 2014. Deze vrouwengroep wil samen gezondheids- en opvoedingsproblemen verbeteren en begon een spaar- en leenfonds.
Stichting Mirembe betaalde eenmalig € 2.500 voor het
microkredietfonds en drie jaar lang de training en begeleiding van deze vrouwen door Tusaidiane Uganda. De
eerste terugbetalingen van het geleende geld zijn goed
verlopen waardoor meer vrouwen krediet konden krijgen. De groep heeft inmiddels 56 leden.
FRALIBI in Mannya , Rakai
De St. Francis Little Birds Nursery & Primary School,
wordt beheerd door FRALIBI, de zelfstandige ontwikkelingsorganisatie van betrokken mensen bij deze school.
Door samenwerking met de Duitse Stichting Marburg
Initiative, Tusaidiane Uganda en Stichting Mirembe zijn
verschillende deelprojecten opgezet.
De school is opgeknapt, er zijn nieuwe toiletten en
drinkwater- en zonne-energie-installaties aangelegd.
Het terrein is omheind.

Toen in augustus jl. bleek dat de waterput onvoldoende
water gaf is dieper geboord.
Met succes: er zat overvloedig water op 75m diepte.
Met Duits ontwikkelingsgeld worden er twee slaapzalen
gebouwd voor oudere leerlingen, een keuken, klaslokalen voor de kleuters en voor beroepsonderwijs aan
schoolverlaters.
De actie die wij dit jaar voerden om de nieuwe lokalen
in te richten en te voorzien van elektra bracht € 2.500
op. Hartelijk dank!
De Stichting in Marburg sponsort schoolgeld voor de
weeskinderen en een aantal leerlingen in het middelbaar- en beroepsonderwijs. Het door Mirembe betaalde Foster Family microkredietplan is goed gestart.
Leningen worden op tijd terugbetaald. Het doel is dat
uit de verdiensten de pleeggezinnen het schoolgeld zelf
kunnen betalen en dat het schoolgeldenfonds op den
duur door hen gevuld en dan onafhankelijk wordt.
Fralibi organiseert een klein landbouwproject, een cursus Engels en voorlichting over HIV/Aids.
De begeleiding en training door Tusaidiane Uganda
worden door Marburg en Mirembe betaald.
Onze gemeenschappelijke droom:
over vijf jaar een zelfstandige FRALIBI gemeenschap.
St. Michaels Children’s Home werd St. Michael Day
Care and Nursery
De Daughters of Charity in Kampala sloten dit weeshuis
eind 2014 als gevolg van het beleid van de Oegandese
regering en stichtte er een kleuterschool en dagopvang.
Mirembe hielp met speeltoestellen aanschaffen.
In 2014 legden Tusaidiane en Mirembe op dit terrein
een drinkwaterzuivering aan voor deze instelling en de
buurtbewoners. De buurt maakt er echter te weinig
gebruik van, ondanks het feit dat de geringe vergoeding
per jerrycan nog verder is verlaagd. Na voorlichting zullen nabije scholen meer van het drinkwater gaan gebruiken. Het besef moet nog groeien dat schoon drinkwater ziekte vermindert en gezondheid bevordert.
Het varkensproject van Philips House, een verzorgingshuis voor jongeren en volwassen met verstandelijke
beperkingen, was aanvankelijk succesvol. De organische varkensteelt maakte de eerste twee jaar winst en
breidde uit. Varkenspest doodde echter op acht na alle
dieren. Mirembe helpt nieuwe varkens te kopen.
Mushanga Health Unit.
De resultaten van het Homecare trainingsprogramma
worden na anderhalf jaar zichtbaar. Deelnemers rapporteren een betere gezondheid en meer geld voor
voeding en school van de kinderen. 295 Mensen maakten gebruik van aids counseling.

Up-to-date: de digitale Nieuwsbrief 4x per jaar. Schrijf je in op de website. 3

Toelichting bij het financieel jaarverslag 2014.
Overeenkomsten met donoren leiden tot project gebonden gelden; dit komt uiteraard in de reserveringen tot uiting.
Hanny Friesen werkt enkele jaren in Lilongwe Malawi. Een donor sponsort speciaal haar medische projecten daar.
Stichting Mirembe is een vrijwilligers organisatie; zij heeft geen personeel in dienst.
De Bestuursleden ontvangen slechts onkostenvergoeding. Reizen naar Oeganda bekostigen de bestuursleden zelf.
Specifieke meerkosten gemaakt voor projectbezoek daar kunnen wel worden gedeclareerd.
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 .

Stichting Mirembe
Postadres:
Email:
Website:
Bank:

Oude Groenewoudseweg 252, 6524 WS Nijmegen
secretariaat@stichtingmirembe.nl
www.stichtingmirembe.nl
Abn-Amro Raamsdonksveer: NL28ABNA0422572020, BIC/Swift: ABNANL2A
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