Stichting Mirembe
steunt medische en
educatieve projecten
in Oeganda
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Beste vrienden en donateurs,
2020 was voor ons allen een bijzonder jaar.
In ons werelddeel zijn veel slachtoffers te
betreuren van de coronapandemie en hebben de
beperkende maatregelen van de overheid
vergaande negatieve gevolgen voor ons sociale en
economische welzijn.
Ook in Oeganda veroorzaken de pandemie- en de
lockdownmaatregelen veel problemen.
Het aantal zieken en dodelijke slachtoffers van het
virus lijkt daar verhoudingsgewijs minder.
Dit deels door een jongere bevolkingsopbouw,
maar zeker blijft ook veel buiten beeld door gebrekkiger administratie en beperkte testcapaciteit.
Maar de langdurige lockdown en de nog steeds
bestaande bewegingsbeperkingen zijn funest in
gebieden waar de bevolking merendeels
bestaat uit dagloners en door de sluiting van
scholen en andere instituten missen ook leraren,
sociaalwerkers en behandelaars hun inkomen.

Onze partners berichten over toenemende honger,
huiselijk geweld, (kinder-)prostitutie en sociale
onveiligheid, versterkt door recente politieke
onrust en geweld.
De lokale organisaties doen hun best om mensen
in hun omgeving voor te lichten en te helpen.
Maar hun eerste zorg is natuurlijk zelf te
overleven, persoonlijk met familie, collega’s en
met hun eigen organisatie.
Noodhulp
Uw overweldigende reactie op onze hulpvraag dit
voorjaar was hartverwarmend.
Heel hartelijk Dank!
Mede door royale bijdragen van een paar grotere
hulporganisaties kon onze stichting met een
zevental noodhulpprojecten helpen om de eerste
klappen op te vangen.
In deze brief leest u hier meer over en vertellen
wij hoe mensen daar de draad weer oppakken.
Zij doen hard hun best, maar hopen daarbij op uw
en onze steun.

Kamuli Childcare, Nursery and Primary School
De vorige twee kerstacties waren voor deze school.
In 2018 kwamen we tot een bedrag van € 30.664
en Wilde Ganzen verhoogde het tot bijna € 46.000.
Voor de kerstactie 2019 werkten we met verschillende partijen samen. Er werd, met een flinke steun
van Wilde Ganzen, totaal € 68.176 bijeengebracht!
Een prachtig resultaat waarmee de bouw van de
school voor een groot deel zal kunnen worden
gerealiseerd.
Hartelijk dank aan alle donateurs!
Ook Kamuli werd getroffen door gevolgen van de
Covid-19 maatregelen.
De school werd gesloten, leerlingen bleven thuis en
de bouwactiviteiten vielen stil.
Half april berichtten het schoolbestuur en de
vrouwengroep dat er nijpende tekorten waren.

Zij begonnen in hun gemeenschap met voorlichting
en voedselhulp aan de meest kwetsbaren .
Uw hulp kwam net op tijd!
Met € 12.644 kunnen 350 gezinnen, totaal 2800
personen, worden geholpen. Ook de 18 onderwijzers
en hun families en 15 andere mensen uit de
gemeenschap krijgen voedselhulp en zeep.
Wilde Ganzen springt ook nu weer bij!
Het dorp toont haar veerkracht!
De school ontvangt een printer en de leraren
bezoeken de scholieren thuis met het lesmateriaal op
papier.
Examenklassen krijgen sinds oktober weer les.
Ook de bouw van nieuwe klaslokalen is deze maand
weer hervat.
Iedereen hoopt dat a.s. februari de school weer
begint.

Prettige Kerstdagen en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar.
Ann Spierings, Sylvia Zurmühle, Rose Muberalugo, Judith Grootscholten,
Olav van Vliet en Guus Verzellenberg

Medewerkers en jongerenvertegenwoordigers geven voorlichting en directe hulp in de coronatijd

Kerstactie 2020: Kawempe Youth Centre
Kawempe Youth Centre maakte de afgelopen
tien jaar een ongekende groei door.
Dat is fantastisch!
Kinderen en jongeren kunnen bij KYC zichzelf zijn,
hun talenten ontdekken, spelen en leren en hun
toekomstkansen vergroten. Maar de inkomsten uit
activiteiten blijven achter bij de groeiende kosten.
Om de toekomst veilig te stellen is KYC toe aan
een volgende stap: de ontwikkeling van een NGO
naar een sociale onderneming.
Om zo meer geld uit eigen activiteiten te
genereren en om andere financiers te vinden.

Met deze jongeren heeft KYC bovendien een
informatiecampagne opgezet.
Het team ging van deur tot deur. Ook via radiospots, flyers en posters informeerden zij mensen
over Covid en beschermingsmaatregelen.

Met steun van Wilde Ganzen is medio 2019 een
consultant aangetrokken. Hij heeft met bestuur,
medewerkers en jongeren hiervoor een
vijfjarenplan ontwikkeld. Er zijn investeringen
nodig om die duurzame toekomst mogelijk te
maken.
We willen KYC graag blijven steunen.
Wilde Ganzen en Mi Corazon helpen mee.
We hoopten dat in de loop van 2020 dit plan
vertaald zou zijn in een aantal concrete
projectvoorstellen.

Bovendien zal KYC binnenkort een project starten
om een groot aantal jongeren te trainen in
ondernemerschap en hen te ondersteunen in het
starten van bedrijfjes. Ook de opzet van
spaargroepen hoort daarbij. De behoefte daaraan
is door de coronacrisis alleen maar gegroeid!

Maar ook hier sloeg de coronacrisis toe.
Ook in de arme wijk Kawempe raakten mensen
hun karig inkomen kwijt. Met alle gevolgen van
dien.
Door de schoolsluiting missen kinderen tot op de
dag van vandaag onderwijs en hangen rond op
straat. Jongeren verkopen hun lichaam of
proberen op andere wijze aan wat inkomen te
komen.
Kawempe Youth Centre biedt in deze crisis enige
verlichting. Ruim tachtig gezinnen van jongeren
die actief zijn bij KYC hebben met steun van
Stichting Mirembe en Wilde Ganzen voedselhulp
gekregen.

Nu scholen nog steeds gesloten zijn, gaat KYC
door met hulp bieden.
Esther Kyazike, directeur van KYC, vertelt
daarover: ‘We trainen leerkrachten in het gebruik

van hun mobiele telefoon om thuiszittende
leerlingen te bereiken. We leren hen om via
bijvoorbeeld WhatsApp instructie te geven. Ook
brengen we lees- en schoolboeken bij kinderen
thuis. Duizenden kinderen hebben een grote
achterstand opgelopen. We willen hen hiermee
enige verlichting bieden.’

De eerste prioriteit is echter als organisatie
te overleven. In deze periode van sociale
beperkingen heeft Kawempe Youth Centre
nauwelijks inkomsten uit reguliere activiteiten.
Dat terwijl het centrum harder dan ooit nodig is
om de jeugd perspectief te bieden. Uitvoering van
projecten die op stapel staan is afhankelijk van
beschikbaarheid van medewerkers.
Voor de vaste kosten van het centrum en het
levensonderhoud van de medewerkers zijn voor
het komend half jaar minimaal € 5000 nodig.
Voor deze overbrugging kunnen we niet bij de
grote organisaties terecht en doen wij een beroep
op u!
Uw bijdrage is zeer welkom!

Alvast hartelijk dank!

Het banknummer van Stichting Mirembe is NL28 ABNA 042 25 72 020 te Raamsdonksveer.
Maakt u een gift over, vermeld dan s.v.p.: KAWEMPE 2020
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 sociale media. Vraag ook hun te doneren via:
www.stichtingmirembe.nl
Volg ons ook op Facebook.
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2020 in kort bestek
Tusaidiane Uganda Ltd. onder leiding van
Sharifa Nabaweesi, speelt een centrale rol in
diverse noodhulpprojecten en het helpen opzetten
van de herstelprogramma’s.

Kees Ebskamp bouwde de recent opgezette

organisatie, Tusaidiane Trust, uit tot een veilige
voorziening voor toezicht en beheer van gelden.
Wij zijn blij met deze, voor ons belangrijke
steunpilaren.
De Elisabeth Namaganda Foundation, die in
Kampala het Help Me to School Programme uitvoert, is een Oegandese stichting, waar lokale
sponsors aan bijdragen met geld en diensten.
Zij streeft ernaar een financieel zelfstandige
organisatie te worden.
De bouw van een restaurant en winkel aan de
parkeerplaats is eindelijk begonnen.
Met Stichting Mukwano uit Aalten, is een
samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de
financiering hiervan.
De coronacrisis verwijdt de kloof tussen arm en
rijk nog meer. Door gebrek aan voorzieningen
lopen de leerlingen uit de meest arme gezinnen,
de pupillen van de ENF, grote leerachterstanden
op. Er kwamen noodkreten dat er geen eten meer
was. De distributie door de overheid had hen nog
steeds niet bereikt.
Met de € 1870 noodhulp zijn 45 noodlijdende
families voor enige weken weer aan voedsel geholpen.
SEECHILD, Bunamwaya Centre, Kampala
Het nieuwe jaar 2020 start hoopvol voor
SEECHILD, een organisatie voor scholing en
thuiszorg van gehandicapte jongeren in Kampala.
Meer dan ooit tevoren nemen pupillen en hun
ouders deel aan trainings- en begeleidingsprogramma’s.
Het nieuwe schoolgeldfonds draagt voor
maximaal 30 pupillen voor 50% bij in de kosten.
Bovendien betekent dit fonds meer salariszekerheid voor de therapeuten, onderwijzers en trainers.
Heel Oeganda ging echter in lockdown. School- en
thuiszorgactiviteiten werden gestaakt en daarmee
stopten alle inkomsten van het centrum.
De stafleden ondernemen noodgedwongen allerlei
nevenactiviteiten om enig inkomen te verwerven.
De leraren en verzorgers houden wel contact met
de thuiszittende pupillen.
Het schoolgeldfonds hielp in maart en april als
overbrugging voor noodzakelijke eerste levensbehoeften. Het is echter niet bedoeld om het centrum
draaiend te houden.
Mirembe gaf met € 4500 noodhulp enig soelaas.
Stichting Papikra hielp ons daarbij.
Het instituut mag in januari 2021 pas weer open
als alles ‘coronaproof‘ is gemaakt.
Via Tusaidiane Uganda wordt het management
ondersteund in deze moeilijke tijd, gericht op een
toekomst van een financieel gezonde en
zelfstandige organisatie.

CHIDFEA in Gaba, Kampala
De 45 vrouwen van deze succesvolle onderlinge
spaar-, leen -en steungroep werden dubbel
getroffen dit jaar.
Door het extreem gestegen hoge water van het
Victoriameer verloren de meesten hun marktkramen, winkels en sommigen ook hun huis.
De lockdown maakte de ramp compleet.
Zij hielpen elkaar om dit te overleven en gebruikten daarvoor het bestaande gezamenlijk kapitaal
van het kredietfonds.
De groep kreeg hulp om de ergste nood te
lenigen. In twee gedeeltes werd in juni € 7.000
overgemaakt.
Zij vroegen hulp om het kredietfonds weer te
vullen. Deze ondernemende vrouwen kunnen dan
samen weer hun bestaan opbouwen.
De genereuze bijdragen van de Caritas Vereniging
St. Petrus en Stichting Ontwikkelingssamenwerking
uit Boxmeer, maakten mede de hulpacties en de
herstelbijdrage van € 5.600 mogelijk.
De St. Francis Little Birds Nursery & Primary
School Mannya, Rakai
Samen met St Francis-Rakai-Initiative uit Marburg
ondersteunen wij deze school.
SFRI Marburg financierde Covid-19 noodhulp
aan de St. Francis schoolgemeenschap.
Deze Duitse stichting maakt zich nog sterk voor
een onderhoudsplan voor de komende jaren.
SFRI Marburg en Stichting Mirembe ondersteunen
via Tusaidiane het management en het schoolbestuur.
Deze begeleiding en het beheer van het schoolgeldfonds worden na het komend jaar afgebouwd.
Eenmalige Covid-19 hulpacties aan organisaties waarmee wij in het verleden gewerkt hebben.
Nakirebe Farm, in principe een al 10 jaar goed
functionerend ecologisch boerenbedrijf. Alle inkomsten van de laatste oogst vielen weg doordat vaste
afnemers, onderwijsinstellingen, de deuren sloten.
Veel voedsel is aan hongerende buren uitgedeeld.
Voor de lonen van de werkers en aanschaf van
poot- en zaaigoed en veevoer was € 4000 nodig.
De Graal Nederland financierde dit via Mirembe.
Mushanga Health Centre en Nakasojjo
Health Centre kregen ieder twee infrarood thermometers om veilig hun werk te kunnen doen.
Kosten € 350.
Covid-19 noodhulp projecten
Onze Oegandese partners vroegen begin april om
hen en hun project door de coronacrisis te helpen.
Zij startten initiatieven om te overleven en te zorgen voor de meest kwetsbaren in hun omgeving.
Veel particuliere, religieuze en institutionele donateurs maakten deze noodhulpprojecten mogelijk.
Dankzij u hebben wij € 33.963,50 kunnen overmaken
HARTVERWARMEND !
De bijdrage van Wilde Ganzen van € 10.643,50
brengt het totaal van alle noodhulp projecten op
€ 44.607,-!
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Toelichting bij het financieel jaarverslag 2019
Het overzicht toont inkomsten en uitgaven in 2019 en het verloop van de reserveringen in de eerste helft van 2020.
Voor een goed begrip: Wilde Ganzen verhoogt het bedrag uitgekeerd aan b.v. Kachica, Kamuli, met 50% nadat
stichting Mirembe en andere donateurs hun deel aan Wilde Ganzen hebben overgemaakt.
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.
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