Stichting Mirembe
steunt medische en
educatieve projecten
in Oeganda

B O X M E E R , K E R S T 20 1 7

Beste vrienden en donateurs,
Het is een mooie traditie om u in december te vertellen hoe het de mensen en de diverse projecten
in Oeganda is vergaan het afgelopen jaar.
Verhalen van successen en tegenslagen..

In januari jl. kwam Rose Muberalugo ons bestuur
versterken. Zij zet zich o.m. in voor de Kamuli
Childcare, Nursery and Primary School.

De deelnemers aan de Change the Game training
reageerden enthousiast. Het heeft hun zelfvertrouwen vergroot en hielp hen om nieuwe initiatieven
te ontplooien. Lees bijvoorbeeld hoe Fred Matovu,
na zijn onrechtvaardig ontslag, de handen ineen
sloeg met zijn collega’s en SEECHILD oprichtte.

We zijn gelukkig met de samenwerking met
Tusaidiane Uganda waar Sharifa Nabaweesi sinds
april de directie voert. Als onze trustee en projectcoach leidt Tusaidiane veel in goede banen.

Het Kawempe Youth Centre en de CHIDFEA vrouwengroep floreren en groeien.
De Ulrika vrouwengroep daarentegen herpakt zich
maar heel traag.
Ook de Fralibi gemeenschap ontsnapt niet aan heroriëntatie en ingrijpende reorganisatie.

Hartelijk dank voor uw ruimhartige giften!
Het maakte dit jaar weer heel veel mogelijk.
De beperkte ruimte van deze brief dwingt tot heel
summiere verslagen, die de projecten en ook u,
donateurs, eigenlijk geen recht doen.
Bezoek daarom s.v.p. onze website en abonneer u
op onze driemaandelijkse Nieuwsbrief.
Wij vertellen u graag zoveel meer..

Kerstactie 2016: de Change the Game Academy
U bracht de vorige kerst € 6280 bijeen voor dit
inspirerende scholingsprogramma.
Een geweldige stimulans voor deze wijze van ontwikkelingswerk.
Hartelijk dank namens alle deelnemers!
Onze partners leerden dat lokale fondsenwerving
over meer gaat dan over geld. Het draagt eraan bij
dat lokale mensen en instanties zich ook medeeigenaar gaan voelen van het project. Dit is van
het grootste belang voor het voortbestaan van de
organisaties.

De uitwisseling tussen de deelnemers in het programma Change the Game bleek inspirerend.
Er lijkt een voorzichtig begin van een netwerk te
ontstaan waar mensen elkaar weten te vinden en
te helpen bij planning en het opstellen van projectaanvragen.

De uiteindelijke kosten vielen in februari 2017 aanmerkelijk lager uit dan in september was begroot.
De meeropbrengst van de actie wordt gebruikt voor
verdere ondersteuning van de lokale besturen en
hun plannen om de duurzaamheid van hun projecten te verbeteren. Ook om initiatieven van onderlinge steun en samenwerking van projectpartners in Oeganda te bevorderen.

Liefdevolle Kerstdagen en een gezond en inspirerend Nieuwjaar.
Annie Spierings, Carla van Thiel, Irene van Beekum, Sylvia Zurmühle,
Rose Muberalugo, Olav van Vliet en Guus Verzellenberg

Kerstactie 2017: SEECHILD

SEECHILD team tijdens werkveldonderzoek in de dorpen.
SEECHILD, Sustainable Effective Empowerment
of Children with Disabilities, een onafhankelijke
organisatie voor ouder-begeleiding en zorg in de
thuissituatie van gehandicapte kinderen.

kijken nu reikhalzend uit naar mogelijke hulp.

Initiatiefnemers zijn Fred Kirigwajjo Matovu en zijn
collega’s Susan Namujjumbi, Florence Mukwaya en
Charles Ddungu, die meer dan 10 jaar ervaring
hebben in de zorg voor mensen met meervoudige
beperkingen en kwetsbare kinderen.
Zij willen een nieuwe, op de thuissituatie gerichte
hulporganisatie oprichten.

I Dagopvang en scholing in dagelijkse
basisvaardigheden. Start met 50 kinderen en hun
ouders en verzorgers.
Budget: € 6.250 – lokale bijdrage: € 850.

Het door hen op te richten Bunamwaya Integrated
Day Skills Training Centre in Wasiko, noordwest
van Kampala, zal scholingsprogramma’s bieden
aan kinderen en jongeren met lichamelijke en
geestelijke beperkingen.
In september en oktober van dit jaar deden zij een
werkveldonderzoek naar hoeveel mensen hun hulp
nodig hebben en waar die ondersteuning dan
precies uit zou moeten bestaan.
Zij zoeken ook aansluiting bij bestaande
belangengroepen in de gezondheids- en
jeugdzorg, onderwijs en bij anderen in de lokale
gemeenschap die de zorg voor gehandicapten van
belang vinden. De lokale overheid heeft al
huisvesting aangeboden waar zij hun centrum
kunnen beginnen en waarvoor zij het eerste jaar
geen huur hoeven te betalen.
Het baseline onderzoek leverde schokkende
resultaten over het aantal kinderen en hun leefomstandigheden; 116 kinderen en hun verzorgers

Dit leidde tot een tweetal plannen waarmee het
centrum in Bunamwaya wil opstarten.

II Rehabilitatie en opvang van verstandelijk
beperkte jongvolwassenen van 18 jaar en ouder.
Drie groepen. Jaarlijks start een nieuwe groep van
11-20 personen; 11 starten er in dit eerste jaar.
Budget voor het eerste jaar € 4.500. Voor drie
jaar totaal € 11.100.
De oprichters van SEECHILD willen niet alleen dat
hun plannen reëel zijn en aansluiten bij de
behoeften van deze kansarme groep kinderen,
maar ook dat het centrum op termijn financieel zo
onafhankelijk mogelijk wordt.
Tusaidiane Uganda coacht het management van
dit project en helpt bij monitoren en evaluaties.
Kerk in Actie
betaalde met Mirembe
het baseline onderzoek.
Voor de vervolgprojecten hebben wij hen weer om
steun gevraagd.
Ook u kunt bijdragen aan dit belangrijk initiatief.

Het banknummer van Stichting Mirembe is NL28ABNA 042 25 72 020 te Raamsdonksveer.
Maakt u een gift over, vermeld dan s.v.p.: Kerstactie 2017, SEECHILD
Wilt u deze brief en overige berichten van ons digitaal ontvangen? Ons helpen bezuinigen op
papier en portokosten? Bezoek de website en abonneer u op de nieuwsbrief. Deel de site ook
met familie, vrienden en kennissen op de sociale media. Vraag ook hen te doneren via:

www.stichtingmirembe.nl

Volg ons ook op Facebook.
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2017 Successen en tegenslagen in kort bestek
Kawempe Youth Centre in Kampala
Bibliotheek, studiezaal, jeugdcentrum , internetcafé,
mobiele boekenservice voor scholen, kinderopvang,
trainingen voor jonge ondernemers, alfabetisering van
tienermoeders, poli voor gezondheidsvoorlichters, podium voor de eigen dans-, muziek- en dramagroep.
Kortom Kawempe Youth Centre bruist!
Het vermogen om zelf inkomen te verwerven groeit
geleidelijk. In de eerste helft van 2017 genereert KYC
50% van de personeelskosten zelf uit basisactiviteiten.
Enkele stafleden hebben hun aanvullende beroepsopleiding voltooid, anderen ronden het ‘t komend jaar af.
Kawempe publiceerde een uitgebreid en zeer lezenswaardig verslag met de stand van zaken over het vorig
jaar. U vindt het op de website.
Ze zijn er nog niet, maar wij delen hun vertrouwen in
de toekomst van KYC.
CHIDFEA vrouwengroep, Kampala
Het gaat goed met deze vrouwengroep. Hun spaar- en
leenfonds is een succes. Wij honoreerden dit jaar hun
verzoek om een lening van € 2650 om de capaciteit van
het kredietfonds te vergroten. Zo krijgen meer vrouwen
de kans deel te nemen aan dit project. Tusaidiane begeleidt hen met financiële planning en het omgaan met
kredieten. De vrouwen steunen elkaar in kleine groepjes en garanderen onderling hun kredietwaardigheid.
Zo wordt elkaars welzijn ieders belang.
Kamuli Childcare, Nursery and Primary School in
Kamuli , een klein dorpje in Zuidwest Oeganda aan de
grens met Tanzania. Een wat achtergebleven gebied.
Een enthousiaste en actieve vrouwengroep in Kamuli
heeft vanaf 2005 het voortouw genomen voor de opvang van weeskinderen in dit dorp met zijn vele Ruandese vluchtelingen. Zij willen nu hun school opbouwen.
De diaconie van de Protestantse Gemeente Heumen
zette zich sinds 2016 in voor deze mensen.
Als start is ruim € 5000 bijeen gebracht door de kerkgemeenschap. Hiermee zijn in januari 2017 toiletten gebouwd voor de 460 leerlingen en 15 leerkrachten. Dit
jaar voeren ze in Heumen verder actie voor de bouw
van twee klaslokaaltjes waarvoor € 10.000 nodig is.
Stichting Mirembe en onze partnerorganisatie Tusaidiane Uganda helpen met de planning en uitvoering.
Kiwanga Integrated Skills and Training Centre
Deze school voor opvang en onderwijs aan kinderen
met lichamelijke en geestelijke beperkingen had een
goede start in januari 2016 . Na de feestelijke opening
in mei nam het aantal aanmeldingen snel toe. Lokale en
buitenlandse donoren hielpen een sluitende exploitatie
mogelijk te maken.
De financiële commissie van het aartsbisdom van Kampala wilde alle binnenkomende gelden van het centrum
zelf ontvangen en verdelen. De administrateur en
maatschappelijk werker Fred Matovu weigerde dit; de
gelden zijn immers bestemd en gedoneerd voor speci-

fieke deelprojecten. Hij werd daarop ontslagen.
Stichting Mirembe tekende protest aan tegen deze onterechte behandeling, maar daar is niet op gereageerd.
Mirembe heeft de samenwerking met Daughters of
Charity en het Aartsbisdom opgezegd.
Drie solidaire collega’s van Fred Matovu gingen uit protest ook weg. Later namen zij samen het initiatief
om SEECHILD op te richten. Lees hierover elders meer.
FRALIBI in Mannya, Rakai
We zijn halverwege het vijfjarig ontwikkelingsplan voor
de Fralibi gemeenschap en de school .
Op verzoek van de donoren St Francis-Rakai-Initiative
Marburg en Stichting Mirembe heeft Tusaidiane een
evaluatierapport opgesteld.
De St. Francis Little Birds Nursery & Primary School
doet het goed. Veel hobbels moeten nog genomen
worden, maar er is vertrouwen dat de huidige schoolleiding de gestelde doelen kan halen.
De resultaten van de Fralibi CDA gemeenschapsgroep
geven echter weinig reden tot optimisme.
Teveel zaken gaan verkeerd, teveel geld wordt verspild
of niet terugbetaald, te weinig initiatieven ondernomen
om de situatie te verbeteren. Er is maar één conclusie:
de Fralibi CDA is aan het ‘crashen’ en dreigt de school in
haar ondergang mee te slepen.
Het Fralibi bestuur en de Schoolleiding gaan akkoord
met een splitsing van eigendommen en leiding.
De school wordt een zelfstandige organisatie, baas over
haar eigen bezittingen en bronnen.
De Fralibi gemeenschap beheert dan de kredietfondsen
en eventueel het schoolgeldenfonds.
Beide organisaties krijgen verdere begeleiding van
Tusaidiane Uganda om op een gescheiden traject en op
een eigen tempo door te groeien. Wordt vervolgd.
De Ulrika Women and Orphans Development Group in
Fort Portal is nog steeds niet uit de problemen.
In juni 2016 berichtten wij u over de achtergronden van
de crisis en het reddingsplan. Irene van Beekum bezocht Ulrika in april jl. Zij zag de noodzakelijke verbeteringen in de organisatie en de competenties van de leiding heel traag op gang komen. Een aantal controverses in de groep zijn opgelost. Van de bouw van het
aparte winkeltje heeft de Ulrika WG afgezien.
In november besloten wij in principe de afbouw van het
centrum wel te financieren mits er een beter exploitatieplan komt.
Deze zomer besteedden wij aandacht aan het Veilig
Drinkwater project, van Tusaidiane Uganda Ltd.
Educatief onderhoud blijkt een groter knelpunt dan
technisch onderhoud, vinden de lokale beheerders van
de waterinstallaties. Op hun verzoek traint Tusaidiane
hen op locatie in het uitvoeren van ‘mind-set change’
programma’s, doorlopende voorlichting over goed gebruik van water. Mirembe financiert tien tweedaagse
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sessies.

Toelichting bij het financieel jaarverslag 2016
In het jaar 2016 is per saldo meer uitgekeerd aan de projecten dan dat er binnenkwam. Dit verschil kwam ten laste van
de algemene reserves. Het verloop van reserveringen en toekenningen tot 01-07-2017 brengt in beeld wat er in de
eerste helft van 2017 aan de verschillende projecten is toegekend en uitgekeerd.
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

Dank aan Joke en Ferry Muller–Meijer, zij verzorgden weer het drukken en de verspreiding van deze brief.
Gerda Wieggers was jarenlang de gastvrouw van onze bestuursvergaderingen tot zij in december 2016 verhuisde.
Bedankt Gerda, we missen je gastvrijheid!
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