
   

  

We kijken terug op bijna twee jaar waarin de  
coronapandemie ons wereldwijd in de greep houdt. 

Naast het verdriet over het verlies van mensen-
levens kampen we met vergaande negatieve gevol-
gen voor ons sociale en economische welzijn.  
Het rijke Europa leek, mede dankzij massale vacci-
naties en omvangrijke overheidssteun langzaam uit 
het dal te komen, maar ook hier stagneert het. 

In Oeganda verlopen de vaccinatiecampagnes veel 
trager en blijken de lockdownmaatregelen meer 
ingrijpend en langduriger.  
Scholen blijven, op enkele maanden na, twee jaar 
gesloten! 
Onrustbarend zijn ook de berichten over toenemen-
de honger, huiselijk geweld, (kinder)prostitutie en 
sociale onveiligheid. 
Leraren, sociaalwerkers en behandelaars missen 
hun inkomen.  
In de thuiszorg, onderwijs en ander sociaalwerk 

redden ze het niet zonder extra ondersteuning. 
 

De lokale organisaties doen hun best om mensen 
in hun omgeving voor te lichten en te helpen. 
Maar hun eerste zorg blijft natuurlijk zelf te  
overleven, persoonlijk met familie, collega’s en 
met hun eigen organisatie.  
De zelfredzaamheid lijkt wel toegenomen, maar 
ook dit afgelopen jaar was opnieuw noodhulp  
nodig.  

Noodhulp en dan verder 

Mede door royale bijdragen van u en een paar  
te hulp schietende organisaties kon onze stichting 
de eerste klappen van de nieuwe lockdown helpen 
opvangen.  
Uw overweldigende reactie op onze noodkreet dit 
jaar was hartverwarmend! 
 

In deze brief vertellen wij hoe mensen daar de 
draad weer oppakken en plannen maken om weer-
baarder te zijn in toekomstige crises.  
Zij zetten er hun schouders onder, en hopen daar-
bij op uw en onze steun. 

Kawempe Youth Centre, Kampala 
De vorige kerstactie was bedoeld dit jeugdcentrum 
en bibliotheek de crisis door te helpen. 

De coronabeperkingen treffen veel kinderrijke gezin-
nen en dagloners  in de sloppenwijken van Kawempe 
extra hard. 
Wegvallend inkomen en toenemende sociale wantoe-
standen en onrust zetten de samenleving op scherp. 
Het team van Kawempe Youth Centre probeert 
samen met haar vrijwilligers waar mogelijk eropuit te 
gaan en met voorlichting, advies en opvang mensen 
te ondersteunen. 
Maanden moest het centrum helemaal en daarna nog 
voor een groot deel sluiten. Alle reguliere program-
ma’s, en daarmee ook de inkomsten, vielen stil. 
Wij wilden het KYC en haar stafleden ondersteunen in 
hun strijd deze crisis te doorstaan en voor een half 
jaar de salarissen volledig betalen. 
Voor KYC was op dat moment € 5000 nodig. 

Daarvoor deden wij vorige kerst een beroep op u. 

Ook SEECHILD, de thuiszorg- en onderwijsorganisa-
tie voor jongeren met meervoudige beperkingen, 
moest in 2020 dicht. Ook daar viel al het inkomen 
weg. 

Voor SEECHILD was uiteindelijk veel meer nodig, 
want het terrein en de gebouwen moesten aan- 
gepast worden voordat ze überhaupt weer open 
mochten. U leest hier elders in deze brief meer over. 

U reageerde ruimhartig! 
Met veel kleine en grote bedragen bracht u samen  
 € 6640 bijeen!  
We konden hiervan € 1640 aan SEECHILD besteden. 

Ook in de loop van 2021 bleef u ons steunen in ons 
streven deze organisaties overeind te houden. 

Heel hartelijk dank aan alle donateurs! 

Stichting Mirembe 
steunt medische en  

educatieve projecten 

in Oeganda  
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 Voor de jongeren ook handwerkmaterialen 
 De aanschaf van 10 extra naaimachines voor 

de verhuur zodat de groepsleden en jongeren 
zelf aan de slag kunnen na afloop van de drie 
maanden training 

 Er is een veilige plaats voor de naaimachines 
en de speciale machines die het eigendom 
blijven van Chidfea. Deze kunnen later 
verhuurd worden tegen een kleine vergoeding 

 Een grote tent wordt gehuurd als 
instructieplek 

 Eerst krijgen de vrouwen, leden van Chidfea 
en hun kinderen, de kans om een naaitraining 
te volgen, later ook anderen 

 De getrainde deelnemers kunnen na afloop 
van de cursus zelf een tweede en derde groep 
vrouwen en jongeren verder instrueren 

 

Begonnen wordt in twee groepen met 10 vrouwen 
en 20 jongeren.  
Voor de start is € 6.360 nodig. Voor de tweede en 
iedere volgende fase ongeveer € 1225 per fase. 
 

Het streefbedrag is: € 7.500  
 

Ondersteun deze veerkrachtige vrouwen!  
 

Alvast hartelijk dank! 

De CHIDFEA vrouwen geven niet op 

Ondernemend als zij zijn willen ze een 
gezamenlijk naaiproject. Op verschillende 
plaatsen kleding maken en herstellen. Voor 
gezinnen betekent dat opnieuw inkomen en 
het gemeenschappelijk kredietfonds wordt 
sterker. Eerst samen op les!   
 
Het was al een echt succesvolle vrouwengroep. Het 
microkredietfonds was een vliegwiel voor hun kleine 
ondernemingen. Trots waren ze dat ze schoolgeld 
voor hun kinderen en de huur konden betalen. Zij 
wilden zich graag verder ontwikkelen: alfabetisering 
voor een deel van hen en Engelse les voor anderen. 

Crises en rampen 
Maar door een overstroming en de eerste lockdown 
in 2020 verloor de helft van de vrouwen haar huis en 
de meesten hun winkeltje of marktkraam.  
Ze krabbelden net weer op dit jaar toen de tweede 
coronalockdown in juni ‘21 hen weer op de knieën 
dwong. 
Via Stichting Mirembe kregen zij beide keren 
noodhulp. Ook konden we hun microkredietfonds 
opnieuw aanvullen. Op onze website leest u daar 
alles over. 
 
Weerbaarder worden 
Nu willen zij als groep beter tegenslagen kunnen 
opvangen en een aantal gezinnen aan nieuwe 
inkomstenbronnen helpen. 
In uitgebreid overleg met ons vragen zij steun voor 
een naai– en handwerkproject waar zowel vrouwen 
als jongeren aan deel kunnen nemen.  
Een hoopvol project: de vrouwen verwerven een 
beter inkomen, de jongeren leren een vak en zijn 
van de straat. Het sparen in het microkredietfonds 
versterkt de mogelijkheden van de hele groep. 

Dit zijn hun plannen: 
 Naast instructie van een goede naaidocent zijn 

er 15 naaimachines nodig, 3 speciale 
apparaten: een lockmachine, een elektrische 
naaimachine, een apparaat voor drukknopen; 
en lesmateriaal en stof  

Kerstactie 2021: CHIDFEA vrouwengroep 

 

Het banknummer van Stichting Mirembe is NL28 ABNA 042 25 72 020 te Raamsdonksveer. 
   

Maakt u een gift over, vermeld dan s.v.p.: kerstactie of CHIDFEA 2021.  
 

 

U kunt ook doneren via:               www.stichtingmirembe.nl  
 

Wilt u deze brief en overige berichten van ons digitaal ontvangen? Wij kunnen u dan veel beter 
en gedetailleerder informeren. Bovendien helpt ons bezuinigen op papier en portokosten!  
Op de website kunt u zich u op de nieuwsbrief abonneren. Deel de site s.v.p. ook met familie, 
vrienden en kennissen op sociale media. 

                                                                                                                                                                                                                                                                Volg ons ook op Facebook.  

Leden van de CHIDFEA vrouwengroep  in overleg bijeen 
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Tusaidiane Uganda Ltd. onder leiding van Kees 
Ebskamp en Sharifa Nabaweesi, speelt ook in 2021 
een centrale rol in diverse noodhulpprojecten en het 
helpen opzetten van de herstelprogramma’s. 
Zij blijven belangrijke steunpilaren in het uitvoeren en 
begeleiden van veel projecten. 
 
 
SEECHILD, Bunamwaya Centre, Kampala 
Mirembe gaf vorig jaar noodhulp en steunde de  
terreinaanpassingen om deze school en thuiszorg  
instelling voor gehandicapte jongeren ‘coronaproof’ te 
maken. Na de herstart in maart jl. kwam de tweede 
lockdown in juni. Opnieuw stopten alle inkomsten van 
het centrum en kwam de salariszekerheid voor de 
therapeuten, onderwijzers en trainers in gevaar. 
De stafleden ondernemen noodgedwongen allerlei  
nevenactiviteiten om enig inkomen te verwerven.  
De leraren en verzorgers houden wel contact met de 
thuiszittende pupillen. 
De plannen voor een financieel gezonde en zelfstan-
dige toekomst moeten worden herzien.  
Van maart tot en met november hebben wij actie ge-
voerd om Seechild financieel overeind te houden.  
Dankzij uw donaties en stichting Papikra hebben wij 
dit jaar ruim € 17.000 aan steun kunnen verlenen. 

HEEL HARTELIJK DANK! 
 

De Kachica school in Kamuli 
De scholen in Oeganda zijn nu bijna twee jaar geslo-
ten. Noodhulp voorzag ook in 2021 in materialen 
voor het ‘op afstand leren’ zodat de leerlingen huis-
werk kregen. De leraren helpen hen daarbij tijdens 
hun huisbezoeken op het platteland. Door Kachica 
ook met voedsel en andere basisbehoeften te onder-
steunen konden zij hun werk blijven doen.  
Wilde Ganzen betaalt mee aan de bouw van de 
school. De afbouw kon ondanks alles wel doorgaan. 
Na de keuken en de eetzaal zijn nu de slaapzalen 
voor de hoogste klassen klaar. Iedereen kijkt uit naar 
het moment dat de scholen weer open mogen!  

 

De St. Francis Little Birds Nursery & Primary 
School in Mannya, Rakai 
Samen met St Francis-Rakai-Initiative uit Marburg 
financierden wij enige jaren de bouw en inrichting 
van deze school . 
SFRI Marburg financierde twee maal Covid-19 
noodhulp aan de St. Francis schoolgemeenschap. 
De Duitse partner maakt zich nog sterk voor een on-
derhoudsplan voor enkele jaren. 
SFRI Marburg en Stichting Mirembe ondersteunen via 
Tusaidiane het management en het schoolbestuur. 
Stichting Mirembe stopt deze begeleiding en het  
beheer van het schoolgeldfonds eind volgend jaar. 

 

Het Kawempe Youth Centre in Kampala kreeg 
ook de tweede helft van 2021 salarissteun en 
noodhulp. Het centrum bewijst in deze crisis haar 
grote belang voor de gemeenschap.  
Het Youth Livelihood project traint jongeren in  
ICT– en beroepsvaardigheden en introduceert hen 
bij kredietverstrekkers. De uitvoering van dit hoop-
gevend project, gefinancierd door KS Foundation, 
is door de corona onderbroken. De pandemie 
dwingt ook KYC om haar planning voor de toe-
komst te herzien. Dit is extra moeilijk omdat zij de 
laatste twee jaar drie bestuursleden verloren. 
Wilde Ganzen steunt dit jeugdcentrum. 

De Elisabeth Namaganda Foundation (ENF) 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 er op verschillende manieren naar een  
financieel zelfstandige organisatie te worden.  
De verhuur van het restaurant is er één van. 
Het restaurant aan de parkeerplaats, afgebouwd 
dankzij Stichting Mukwano uit Aalten, ontving op  
1 november haar eerste gasten! 
 

De coronacrisis verwijdt de kloof tussen arm en 
rijk nog meer. Door gebrek aan voorzieningen lopen 
de leerlingen uit de meest arme gezinnen, de pupil-
len van de ENF, grote leerachterstanden op.  
Mensen leven op de rand van ondervoeding. 
Met een bedrag van € 3.725,- aan noodhulp konden 
ze uiteindelijk 170 gezinnen voorzien van voedsel en 
zeep: pupillen van het schoolgeldfonds en medewer-
kers van de instituten die in de problemen waren.  
In Masaka kregen ook vijftien leerlingen van de  
dovenschool hulp. Acht van hen bleken daar door 
hun ouders te zijn achtergelaten. 
De hulp kwam toen de nood het hoogst was.  
 

Mushanga Social Centre  
Startte een sociaal-educatief project voor jongeren. 
Zij krijgen praktijkonderwijs in aanleg en onderhoud 
van een koffieplantage en het houden van varkens. 
Samen geven zij vorm aan hun toekomst. 
 
Nakirebe Farm, een al 10 jaar goed functionerend 
ecologisch boerenbedrijf. Inkomsten van de oogst 
vielen weg doordat o.a. onderwijsinstellingen plots de 
deuren sloten.  
Veel voedsel is aan noodlijdende buren uitgedeeld. 
Om te kunnen doorstarten is o.a. aan de lonen van 
de werkers in 2021 € 1000 bijgedragen.  
 
Covid-19 noodhulpprojecten 
Onze Oegandese partners startten in april 2020 initia-
tieven om te overleven en te zorgen voor de meest 
kwetsbaren in hun omgeving. Noodhulp gaf enige 
soelaas. Voor acht projecten konden wij € 33.963,50 
overmaken. De bijdrage van Wilde Ganzen van  
€ 10.643,50 bracht het totaal in 2020 op € 44.607.  
 
In juni 2021 was er opnieuw een nog strengere en 
langere lockdown. Veel projecten en scholen, net 
herstart, moesten weer sluiten en blijven dicht tot 
januari 2022! 
Ook nu konden wij waar nodig bijspringen: een  
zestal noodhulp acties in totaal voor € 15.061. 
 
Veel dank gaat naar de particuliere, religieuze en 
institutionele donateurs die deze noodhulp mogelijk 
maakten. Apart willen wij noemen de genereuze bij-
dragen van de Caritas Vereniging St. Petrus en  
Stichting Ontwikkelingssamenwerking uit Boxmeer, 
Stichting BASTA, Nijmegen, Stichting Mi Corazon, 
Doornenburg, Stichting Papikra, Breezand, NH Ge-
meente Heumen-Malden, Frankeland Steunfonds Der-
de Wereld, Schiedam. 
 
 
Blij met nieuwe collega’s 
Eufride Klein Rouweler, uit Elst, behartigt in de 
werkgroep de belangen van het Mushanga project. 
Romko de Kan en Margriet de Kan–Boon, uit 
Scharendijke, treden toe tot het Mirembe bestuur. 
Judith Grootscholten stopt het bestuurswerk, maar 
blijft als adviseur voor KYC in de werkgroep. 
 

2021 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. 

Toelich�ng bij het financieel jaarverslag 2020 

Het overzicht toont inkomsten en uitgaven in 2020 en het verloop van de reserveringen in de eerste hel� van 2021. 

De overheadkosten zijn door het thuiswerken dit jaar lager uitgevallen. Voor Covid-19 noodhulp wordt niet  

begroot. Dit vergt veel extra fondswerving en gaat soms ten koste van uitgestelde, lopende projecten. 


