
   

  

Dit jaar hebben we dankzij U weer veel projecten 
kunnen ondersteunen. We voerden verschillende 
acties waar velen gul op reageerden.  
Hartelijk dank voor uw ruimhartige giften! 
 

In januari 2019, bestaat Mirembe veertig jaar! 
Aanleiding om ons te bezinnen op onze toekomst. 
Meer gebruik maken van de inzet en de deskundig-
heid van onze partners in Oeganda doet recht aan 
ons opvatting dat de verantwoording daar dient te 
liggen waar deze het meest hoort. 
 

Ook daarom zijn we gelukkig met de samenwerking 
met Tusaidiane Uganda waar Sharifa Nabaweesi 
sinds april 2017 de directie voert. Als onze trustee 
en projectcoach leidt zij met haar mensen veel in 
goede banen. 

Tevens verzorgen zij begeleiding en rapportage. 
Hopelijk zal dat de werkdruk hier wat verminde-
ren. 
 

Heel blij zijn we ook dat Judith Grootscholten, met 
haar jarenlange ervaring met internationale  
samenwerking, Mirembe komt versterken.  
Uiteraard informeren wij u op tijd over alle veran-
deringen. 
 

In deze jaarlijkse brief moeten wij ons beperken 
tot korte verslagen; de essentie waarmee wij en 
onze partners mee bezig zijn.  
Wij vertellen u, onze trouwe donateurs, echter 
graag zoveel meer. 
Bezoek daarvoor onze website waar u zich ook 
kunt abonneren op onze Nieuwsbrief.  

Vorige kerstactie: SEECHILD Bunamwaya Integrated Day Skills Training 

SEECHILD is een nieuwe organisatie die zorg en scholing 
biedt aan gehandicapte kinderen en ouders begeleidt in 
Wakiso, Kampala. 
U bracht de vorige kerst ruim € 6000 bijeen voor de 
start van dit inspirerende project. Hartelijk dank! 
 

Kerk in Actie droeg al € 2187 bij aan 
het marktonderzoek in oktober 2017 
en voor de start van het project in  
januari nog eens € 5500.  

Met de verlenging van de inzamelingsactie tot 1 maart 
2018 werd een aanvullend bedrag van € 4500 bereikt 
dat continuering van de zorg voor de groep jong volwas-
senen dit jaar mogelijk maakt. 
Aan deze jongeren, die op straat leven, wordt een plek 
geboden waar ze zich veilig en thuis voelen. Zij krijgen 
medische zorg en er wordt een begin gemaakt met trai-
ning voor werk of een beroep. 
De ouders van de eerste groep jongere kinderen waar-
mee begonnen is zijn enthousiast over de resultaten.  

Het blijkt echter heel lastig hen ervan te overtuigen zelf 
voldoende financieel bij te dragen. 
 

Dit zorg- en scholingsproject krijgt al wel lokale hulp en 
wil op termijn onafhankelijk worden van buitenlandse 
donoren. Maar de eerste jaren zal die steun nog hard 
nodig zijn 
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Actieplan 2019.  
Jaarlijks maakt het schoolbestuur, begeleid door 
Sharifa Nabaweesi van Tusaidiane, een nieuw 
actieplan.  
Voor 2019 zijn de prioriteiten heel ambitieus: 
1. Noodzakelijke voorzieningen voor een goed  
    onderwijsklimaat waaronder aansluiting op het 
    elektriciteitsnet  € 7.000) 
2. Een gemeenschappelijke watervoorziening voor de  
     school en het dorp (€ 14.820)  
3. Bouw van kleuterlokalen met meubilair (€ 20.523) 
4. Bouw van bibliotheek -en administratiegebouw  
    (€16.283)  
5. Renovatie van de bestaande klaslokalen (€20.041)  
 

Duidelijk is dat dit actieplan alleen mogelijk is met hulp 
van meerdere sponsoren.  
Onze partnerorganisatie Tusaidiane Nederland garan-
deert de Noodzakelijke voorzieningen, prioriteit 1.   
De watervoorziening, prioriteit 2, wordt door de 
Rotary Woerden gesponsord. 
 
Samen met de N.H. Gemeente Heumen en Malden 
willen wij ons inzetten voor de overige prioriteiten. 
Wij hebben Wilde Ganzen benaderd om dit project 
mede te steunen. 
 

Onderwijs biedt toekomst 
Help deze school!  

Alvast hartelijk dank. 

Kamuli Childcare, Nursery and Primary School in 
Kamuli, een klein dorpje in Zuidwest Oeganda in een 
wat achtergebleven gebied aan de grens met Tanzania. 
De enthousiaste en actieve vrouwengroep daar neemt 
vanaf 2005 het voortouw voor de opvang van 
weeskinderen in dit dorp met zijn vele Rwandese 
vluchtelingen. Hun  school bestaat dan nog uit een 
verzameling lemen hutten en een paar kleine 
bakstenen klaslokalen in ruwbouw. 
 

De diaconie van de Protestantse Gemeente Malden -
Heumen zet zich sinds 2016 in voor deze mensen.  
Als start bracht de kerkgemeenschap € 5000 bijeen . 
Hiermee zijn in januari 2017 toiletten gebouwd voor de 
460 leerlingen en 15 leerkrachten.  
Het Oegandese Ministerie van Onderwijs wil primitieve 
schooltjes als deze sluiten. Tusaidiane schiet geld voor 
om de bouw van twee nieuwe klaslokalen te 
versnellen. Dit overtuigt de inspectie om gedurende 
een paar jaar de situatie te gedogen.  
 

Met de opbrengst van de acties van de N.H. Gemeente 
Malden - Heumen en een sponsoractie op de St. 
Nikolaas School in Nijmegen lukt het om in 2018 nog 
twee klaslokalen te bouwen en het terrein te 
verbeteren. 

 
 
 
 

Kerstactie 2018: Kachica 

Het banknummer van Stichting Mirembe is NL28ABNA 042 25 72 020 te Raamsdonksveer. 
   

Maakt u een gift over, vermeld dan s.v.p.: Kerstactie 2018, KACHICA 
 

 

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.  

Leerkrachten, ouders en leerlingen bijeen in het nieuwe klaslokaal 
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De CHIDFEA vrouwengroep, in Gaba, Kampala, heeft 
echt zelfstandigheid bereikt. 
    Zij betalen nu zelf Tusaidiane voor de begeleiding, 
assistentie bij de administratie en de training van de 
nieuwe leden. Wij honoreerden vorig jaar hun verzoek 
om een lening van € 2650 om de capaciteit van het kre-
dietfonds te vergroten.  
    Het aantal deelnemers is verdubbeld en groeit uit tot 
ruim zestig vrouwen. Zij beheren niet alleen een spaar- 
en kredietfonds. De vrouwen steunen elkaar actief,  
garanderen onderling hun kredietwaardigheid en on-
dersteunen een dagopvang voor veelal meervoudig 
gehandicapte kinderen.  
   Trots toonden zij bij ons bezoek in januari hun winkel-
tjes, kramen en restaurantjes. Ze leven in betere om-
standigheden en hun kinderen kunnen nu naar school. 
 
 
De Ulrika Women and Orphans Development Group in  
Fort Portal heeft dit voorjaar een sprong voorwaarts 
kunnen maken. Een vernieuwd bestuur en een gereor-
ganiseerd management presenteerden bij ons werkbe-
zoek in januari 2018 vertrouwenwekkende plannen. 
    Meteen na het ontvangen van het geld zijn ze voort-
varend begonnen met de afbouw en inrichting van de 
workshop en het terrein. Het ziet er nu prachtig uit. Na 
een laatste gift voor het aanschaffen van breimachines 
en andere materialen stopt onze financiële ondersteu-
ning van dit project.  
    We vertrouwen erop dat zij nu hun droom kunnen 
verwezenlijken: wezen en kwetsbare kinderen te kun-
nen begeleiden en opleiden, vrouwen trainen om meer 
inkomen te verwerven en ouders te adviseren. 
 
 
De Elisabeth Namaganda Foundation organiseerde op 
23 juni dit jaar de Elisabeth Namaganda Memorial Day. 
Deze dag, de herdenking van haar overlijden, is ook de 
start van een breed opgezette fondsenwerving. 
    Het wordt een echt feest. Veel mensen worden lid en 
willen jaarlijks bijdragen. Hiermee bevestigt de stich-
ting, die het Help Me to School Program beheert, haar 
bestaan als lokaal gewortelde charitatieve instelling.  
The Call komt uit. Deze film getuigt van de grote bete-
kenis en blijvende inspiratie die Elisabeth voor velen is. 
    Leonard Musolooza, sociaal werker, gaat zich drie 
dagen per week wijden aan de verdere groei van de 
stichting en het ontwikkelen van de ondernemingen die 
haar duurzame financiële basis moeten worden. 
    Volg deze ontwikkelingen op onze website. Daar 
vindt u ook de link naar The Call. 
 
 
De St. Francis Little Birds Nursery & Primary School is 
eigendom van de FRALIBI CDA in Mannya, Rakai. 
We berichtten u vorig jaar  dat de school het goed 
doet , maar de Fralibi ontwikkelingsgroep niet func-
tioneert. Het Fralibi bestuur en de schoolleiding gingen 

akkoord met een splitsing van eigendommen en leiding. 
In nauw overleg met de donoren St Francis-Rakai-
Initiative Marburg en Stichting Mirembe gaat Tusaidia-
ne door met de begeleiding van dit proces en het on-
dersteunen van het schoolbestuur. 
De bijdragen van de Duitse partner aan het schoolgel-
denfonds voor de lagere en voortgezette opleidingen 
worden volgens plan de komende vier jaar afgebouwd.  
    Pech is dat de meisjestoiletten met de pitlatrines zijn 
ingestort. Ouders en schoolbestuur leveren met stenen 
en graafwerk hun bijdrage aan de noodzakelijke her-
bouw. In de huidige leiding van de school hebben wij 
voldoende vertrouwen  
    De situatie van de Fralibi CDA gemeenschapsgroep 
geeft echter nog weinig reden tot optimisme. Onder de 
ogen van het Fralibi bestuur werd een stuk van de 
schooltuin frauduleus doorverkocht. Men ging er wel 
mee naar de politie, maar verder toont het bestuur 
weinig initiatief om uit hun impasse te raken.  
Wordt vervolgd. 
 
Kawempe Youth Centre in Kampala heeft het moeilijk.  
Problemen buiten de organisatie zijn daar grotendeels 
debet aan: 
* De groeiende kloof tussen arm en rijk in het land     
* Het inconsistent beleid van de regering rond een 
    nieuwe schoolsyllabus had een negatief effect op de  
    bibliotheekservice aan de scholen. 
* Het Kampala stadsbestuur betaalt niet volgens de 
    gemaakte afspraken voor samenwerkingsprojecten. 
* De internetvoorzieningen zijn in het  hele land slecht. 
    Betrouwbare verbindingen werden erg duur. 
Daarnaast valt ook in de organisatie van KYC nog wel 
wat te verbeteren. Iemand met zakelijke kwaliteiten 
ontbreekt. Bestuur en staf zijn echt heel toegewijd ook 
al zijn de salarissen al een paar jaar niet verhoogd. 
    De professionaliteit van de stafleden binnen hun vak 
is wel sterk verbeterd de laatste jaren. Veel medewer-
kers  hebben aanvullende opleidingen gedaan.  
Ook de administratie is verder geprofessionaliseerd. 
    Het netwerk van KYC breidt uit en er wordt met 
tal  van andere organisaties en instanties samenge-
werkt. Dit bevestigt keer op keer zeker het bestaans-
recht en belang van dit centrum . 
    De geleidelijk groei van de financiële onafhankelijk-
heid van KYC is vorig jaar tot staan gekomen.  
Mirembe betaalt dit jaar nog steeds +/- 50% van de 
stafsalarissen. Daarnaast wordt de herinrichting van de 
ICT voorziening bekostigd . Dankzij de vele gulle giften 
kunnen we in december dit jaar € 5000 overmaken 
voor uitbreiden en vernieuwen van de voorraad boeken 
voor de scholen en de leeszaal. Hartelijk dank!  
    Formeel eindigt dit jaar het vijfjaarplan voor capaci-
teitsverbetering. We laten Kawempe Youth Centre ech-
ter nog niet los! Met het bestuur en de staf ontwikke-
len we plannen om in afzienbare tijd een betere financi-
ële basis te krijgen. Een veel zakelijkere opzet zal nodig 
zijn.  

2018 in kort bestek 
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Stichting Mirembe 
 
Postadres:                 Oude Groenewoudseweg 252, 6524 WS Nijmegen 
Email:                       secretariaat@stichtingmirembe.nl 
Website:                   www.stichtingmirembe.nl   
Bank:                        Abn-Amro  Raamsdonksveer:   NL28ABNA0422572020,  BIC/Swift: ABNANL2A 
K. v. K.                     ‘s-Hertogenbosch No.:  41080687  

Dank aan Joke en Ferry Muller–Meijer, zij verzorgden weer het drukken en de verspreiding van deze brief. 

Toelichting bij het financieel jaarverslag 2017 
In het jaar 2017 is per saldo iets meer binnengekomen dan is uitgekeerd aan de projecten. Dit geringe verschil is toege-

voegd aan de algemene reserves. Het verloop van reserveringen en toekenningen tot 01-07-2018 brengt in beeld 
wat er in de eerste helft van 2018 aan de verschillende projecten is toegekend en uitgekeerd.  


