
   

  

40 jaar bestaan we al!  

In januari 2019 vierden we dat. 
Dankzij u allen, onze weldoeners, is in die jaren 
veel bereikt!  

Hartelijk dank voor uw niet aflatende steun 
en vertrouwen! 

2019 bracht veel veranderingen. 

Op Hemelvaartsdag, aan het slot van de succes- 
volle Hallo Wereld manifestatie in Boxmeer, hebben 
we afscheid genomen van Hanny, Carla en Irene. 

Hanny Friesen was al eerder gestopt in het 
Mirembe bestuur, maar omdat zij tot voor kort in 
Malawi werkte konden we daar nu pas bij stil 
staan.  
Carla van Thiel was de nestor van onze groep.  
Haar grote wijsheid en ervaring missen we nu al. 
Irene van Beekum stond 40 jaar geleden aan de 
wieg van onze stichting. Stoppen gaat haar en ons 
aan het hart!  

Op deze plaats ontbreekt de ruimte om recht te 
doen aan hun toewijding, de vele verdiensten en 
grote betekenis die zij hadden voor ons werk en 
voor de mensen in Oeganda. 
Namens hen, en zeker ook namens velen van u, 
willen wij hen nogmaals dank zeggen! 

Veel is tot stand gebracht en er is ook veel veranderd 

Ooit, in 1979, begonnen we met het sturen van 
kleding, genees- en hulpmiddelen, en het financie-
ren van incidentele projecten. Nu, 40 jaar later, ligt 
de nadruk op meerjarige afspraken over structurele 
verbetering van managementcapaciteiten en duur-
zaamheid van projecten.  

Dat kunnen we niet meer alleen. We werken steeds 
meer samen met zowel uitvoerende partners in  
Oeganda als andere organisaties aan onze kant van 
de wereld. 
Uitwisselen van expertise en het gezamenlijk  
dragen van verantwoordelijkheid voor financiering 
en begeleiding schept meer mogelijkheden maar 
vergt ook veel overleg. 

Tusaidiane Uganda Ltd. treedt sinds 2013 op als 
uitvoerder, coach, trainer en onze trustee bij  
projecten die wij steunen. 
Hun Nederlandse partner, Stichting Tusaidiane, 
wordt per januari 2020 opgeheven. Het bestuur 
verzocht onze stichting om haar taken over te  
nemen. Wij hebben hiermee ingestemd en verwel-
komen haar trouwe donateurs, die hun blijvende 
steun hebben toegezegd, nu via Stichting  
Mirembe .  

Heel blij zijn wij met de komst van Nico Terra .  

Hij zal deze portefeuille binnen ons bestuur gaan 
beheren. Tusaidiane Uganda Ltd. zal daarin de 
preferente uitvoerder zijn en een partner met  
verschillende mogelijke rollen.  
Nieuw is de oprichting van de Tusaidiane Trust.  
Deze onafhankelijke organisatie in Kampala kan 
gelden beheren en leningen verstrekken zonder de 
risico’s die een zakelijke Ltd. met zich meebrengt. 

Netwerken 
Het Platform Oeganda biedt sinds twee jaar gele-
genheid voor uitwisseling van ervaring en experti-
se aan een twaalftal organisaties in Nederland, die 
op heel diverse terreinen in Oeganda ontwikke-
lingswerk doen. Het levert veel op voor iedereen. 

Graag willen zij een dergelijke uitwisseling ook 
mogelijk maken voor hun partners in Oeganda. 
Een aantal ex-deelnemers aan de Change the  
Game Academy-trainingen, zie vroegere berichten, 
wil de kern vormen van een ‘Platform Uganda’. 

Sharifa Nabaweesi van Tusaidiane Uganda neemt 
het voortouw. Het blijkt een lastig proces, maar 
Wilde Ganzen wil dit initiatief ondersteunen. 

Wilde Ganzen ondersteunt nog twee andere  
projecten van Stichting Mirembe.  
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school en het dorp kon wegens geldgebrek niet 
uitgevoerd worden. De bestaande put is dit jaar 
ingestort. Water is voor de mensen en de verdere 
bouw nu topprioriteit! 

Het Actieplan 2020 van Kachica is ambitieus. 
Niet alleen het slaan van een waterput met het 
pomphuis en ingraven van leidingen naar de school en 
het dorp is cruciaal; uiteindelijk gaat het om de afbouw 
van deze school: drie nieuwe klaslokalen, twee slaap-
zalen, een keuken, een overdekte eetzaal en alle 
meubilair. Er is veel geld nodig.  
Om dat bijeen te brengen wordt op diverse plaatsen 
actie gevoerd.  

De Rotary en de Minkema Stein school in Woerden 
doen mee. 
Ook de  donateurs van de voormalige Nederlandse 
Stichting Tusaidiane dragen flink bij. 

Wilde Ganzen beloofde een extra bedrag en zet weer 
een premie van 50% op onze opbrengst!. 

Samen met de N.H. Gemeente Heumen en Malden 
streven wij naar een bedrag van € 9.000  

Uw bijdrage is zeer welkom!  
 

Alvast hartelijk dank! 

De vorige kerst in 2018 bracht u voor deze 
school € 28.094 bijeen.  

Heel hartelijk dank !  

Mirembe rondde het af tot € 30.664 en  
Wilde Ganzen verhoogde het tot bijna € 46.000. 

Kamuli Childcare, Nursery and Primary School 
Kamuli is een klein dorpje in Zuidwest Oeganda aan de 
grens met Tanzania met veel Rwandese vluchtelingen.  
De actieve vrouwengroep en dorpsvereniging namen 
het voortouw voor de opvang van weeskinderen en 
begonnen een schooltje. Het Oegandese Ministerie van 
Onderwijs wil primitieve schooltjes als deze sluiten. 
Stichting Tusaidiane schoot twee jaar geleden geld 
voor om de bouw van de eerste nieuwe klaslokalen te 
versnellen. Dit overtuigde de inspectie om gedurende 
een paar jaar de situatie te gedogen.  

In het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de 
prioriteiten die de schoolleiding met Tusaidiane 
Uganda (TUL) opstelde. De dorpsgemeenschap, 
verenigd in de KACHICA CDA, zet zich op veel manieren 
in en kocht bv. een stuk land erbij. De schoolleiding en 
de bouwgroep worden door TUL begeleid. 
 
De drie kleuterlokalen zijn af; zo ook de bibliotheek en 
het administratiegebouw met bijbehorend meubilair. 
De poort en de omheining zijn klaar en elektriciteit is 
aangelegd.  
De gemeenschappelijke watervoorziening voor de 

Kerstactie 2018 en 2019: Kachica 

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

Maakt u een gift over, vermeldt dan s.v.p.: KACHICA 2019,  
 

 

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.  

In de verte links de nieuwe en rechts de oude klaslokalen 
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Bukeeka C/U Primary School, een computer lokaal en 
bibliotheek. Half augustus stelde de minister van sport-
zaken de nieuwe voorzieningen feestelijk in gebruik. 
De regering leverde nooit de beloofde 20 computers. 
Deze schonk Stichting Tusaidiane! Mirembe gaf € 2000 
voor het beveiligde lokaal. Met ook een ‘zaken-internet 
café’ is Bukeeka klaar voor de toekomst!  

De Elisabeth Namaganda Foundation, die het Help Me 
to School Programme uitvoert, wil een financieel zelf-
standige organisatie worden. Lokale sponsors dragen 
hieraan bij met geld en diensten. De koop, voor een 
vriendenprijs, van een stuk land wordt voor 25% door 
hen aanbetaald. Snel bijspringen van een paar Mirembe 
vrienden stelde ons in staat om de rest, € 18.500, over 
te maken. Dit maakt de bouw van een studentenhostel 
mogelijk. De vergunningen voor een restaurant en  
winkel aan de parkeerplaats zijn eindelijk binnen.  
Na jaren wachten kan ook die bouw beginnen.  
 
Het Kawempe Youth Centre was in 2019 toe aan een 
volgende stap in haar ontwikkeling: de transformatie 
van een volledig donor-afhankelijke NGO naar een  
sociale onderneming. KYC maakte een ongekende groei 
door. Fantastisch, maar het maakt het voortbestaan 
van KYC ook moeilijk, tenzij men in staat is meer inko-
men uit eigen activiteiten te genereren. Met steun van 
Wilde Ganzen is medio 2019 een consultant aangetrok-
ken, die met bestuur, medewerkers en jongeren een 
bedrijfsplan ontwikkelt voor de komende vijf jaar. Het 
bedrijfsplan is gericht op een duurzame toekomst voor 
KYC. We verwachten dat eind 2019 dit plan vertaald is 
in een aantal concrete projectvoorstellen.  
We willen graag KYC blijven steunen in deze belangrijke 
ontwikkelingen, in ieder geval voor de komende twee 
jaar. In die periode zal geïnvesteerd moeten worden 
om die duurzame toekomst mogelijk te maken. 
 
SEECHILD, Bunamwaya Centre Kampala 
2019 is het tweede jaar van deze organisatie voor kin-
deren met beperkingen. Het centrum levert onderwijs, 
training en revalidatie. De staf verleent ook thuiszorg. 
 

Verschillende deelprojecten zijn dit jaar gehonoreerd: 
    1. €  595 voor een EHBO kist en een EHBO training 
voor vijf stafleden. Echter alle 10 stafleden hebben de 
training van het Rode Kruis gevolgd. Hierdoor was het 
geld op en wordt de EHBO kist later aangeschaft . 

 

    2. MDD programma. Muziek, dans en drama zijn be-
langrijke werkvormen in de dagelijkse behandeling van 
kinderen en jongeren met lichamelijke en geestelijke 
beperkingen. Met € 2650 krijgen leraren en therapeu-
ten specifieke training en kunnen na de aanschaf van 
instrumenten en kleding de lessen beginnen. Met op-
tredens en een band presenteren de leerlingen zich aan 
de gemeenschap; goed voor de beeldvorming! 

 

     3. Schoolfonds. Schoolgeld, hoe weinig ook, is voor 
sommige families een groot probleem. Veel gehandi-
capte jongeren missen daardoor de nodige zorg en  

opleiding. De overheid reageert met veel mooie woor-
den, maar levert geen financiële steun. De jaarlijkse 
bijdrage van Stg. Mirembe in de algemene kosten is 
echter niet bedoeld om het centrum draaiend te  
houden. Bijdragen van de familie en de gemeenschap 
zijn essentieel.  
Met € 6562 is een fonds gevormd dat voor 30 pupillen 
voor 50% in de kosten bijdraagt. De andere helft blijft 
toch voor de (armlastige) familie.  

 

    4. Rehabilitatie programma  Dit programma is be-
stemd voor jeugdigen en jongvolwassenen met psychia-
trische problematiek, die op straat leven. Het is een 
moeilijke doelgroep waarvoor extra expertise en geduld 
vereist is. 
Met € 10.540 worden twee groepen gestart. 

 

    5. Managementondersteuning. Het opzetten van dit 
grote project met zijn deelprojecten en complexe  
problematiek vergt veel van het team van SEECHILD. 
Ook het komend jaar nog wordt via Tusaidiane Uganda 
het management ondersteund op de weg naar een  
financieel gezonde en zelfstandige organisatie. 

 

     Transport voor deze kinderen is een groot knelpunt. 
Hiervoor worden lokale sponsors benaderd. 
 
CHIDFEA in Kampala 
De vrouwen van dit microkrediet project doen het  
prima! Er zijn inmiddels ruim 50 deelneemsters. Zij zijn 
in groepjes van vijf vrouwen voor elkaar verantwoorde-
lijk. De vrouwen ondersteunen een maatschappelijk 
werker voor opvang van hun gehandicapte kinderen en 
hebben een gezamenlijke tuin voor groenten en fruit.  
In 2017 kregen zij een lening van € 2650 van Stichting 
Mirembe om meer leden met grotere kredieten te kun-
nen helpen. Deze lening willen ze in 2020 aflossen. 
 
De St. Francis Little Birds Nursery & Primary School 
was eigendom van de FRALIBI CDA in Mannya, Rakai. 
We berichtten u vorig jaar dat de school het goed doet, 
maar dat de Fralibi groep fraudeerde. Inmiddels is de  
splitsing van eigendommen juridisch geregeld en is  
onze relatie met de Fralibi CDA praktisch bevroren. In 
overleg met de donoren St Francis-Rakai-Initiative  
Marburg en Stichting Mirembe gaat TUL door met het 
ondersteunen van het schoolbestuur. Deze begeleiding 
en het beheer van het schoolgeldfonds worden in de 
komende jaren afgebouwd. 

 

De Women and Widows Group van St. Francis Little 
Birds, is een microkrediet project dat bij de start is  
ondersteund door Stg. Melania en Stg.  Mirembe. De 
eerste jaren verliepen goed maar daarna werden lenin-
gen niet meer terugbetaald. Het fonds ligt al 3 jaar stil. 
Een kleine kern van de nog bestaande vrouwengroep 
stelde voor om met het resterende saldo, ongeveer  
€ 2.000, tenten en stoelen aan te schaffen, om zo met 
de verhuur inkomen te genereren.  
Tusaidiane Uganda helpt nog met de opzet hiervan en 
zal zich daarna terugtrekken.  

2019 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 2018 
U ziet het overzicht van inkomsten en uitgaven in 2018 en de bestedingen in de eerste helft van 2019. 
Voor een goed begrip: Wilde ganzen verhoogt het bedrag uitgekeerd aan Kachika, Kamuli met 50%  

nadat stichting Mirembe haar deel aan Wilde Ganzen heeft overgemaakt.  


