
   

  

2022 is een ongekend turbulent jaar geworden. 
Wereldwijde crises, aangezet door de corona- 
epidemie en verdiept door de oorlog in Oekraïne, 
hebben gevolgen voor ons allemaal. 

In Oeganda laat economisch herstel op zich  
wachten. De klimaatveranderingen doen oogsten 
mislukken en hele streken verdrogen.  
Voedselprijzen stijgen en op veel plaatsen ontstaan 
tekorten. 

Onrustbarend zijn ook de berichten over de zich 
verspreidende Ebola epidemie. Alweer zijn de  
scholen vervroegd gesloten! 

Onze lokale partners doen hun best om hun werk 
voort te zetten en hun organisaties aan te passen 
aan de veranderende omstandigheden.  
De zelfredzaamheid lijkt wel toegenomen, maar 
hun inbedding in een verarmende gemeenschap 
maakt verduurzamen heel moeilijk.  

We zien iedereen nieuwe plannen maken.  
Sommigen, zoals de Chidfea vrouwen, zijn daar 
creatief en voortvarend in. Anderen moeten alle 
zeilen bijzetten. 
Van allen horen we dat ze het vooral op eigen 
kracht willen, uitgaand van de eigen mogelijkhe-
den en middelen.  
Dat is de les van de coronacrisis: om te overleven 
moet je jezelf kunnen redden als organisatie. 
 

Dit streven ziet u als de rode draad ook terug in 
de korte verslagen over onze partners in Oeganda.  

Natuurlijk is er deskundige ondersteuning en geld 
nodig bij nieuwe of veranderde plannen.  
Expertise wordt steeds vaker in eigen land gevon-
den via samenwerking of lokale netwerken. 
Maar voor het onontbeerlijke financiële zetje in de 
rug hopen en vertrouwen zij op u. 

Dank voor uw niet aflatende steun dit jaar! 

Vorige kerstactie: de CHIDFEA vrouwengroep 
Het streefbedrag voor de kerstactie 2021 
€ 7.500 is gehaald en overtroffen! 

Dankzij uw gulle giften kon het naaiproject  begin 
dit jaar van start.  

Nu kan deze groep van 45 actieve vrouwen de 
volgende stap in hun onafhankelijkheid maken. 
Zij waren 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. 

Na de tegenslagen door de overstroming in 2020 
en de langdurige covidcrisis in 2020 en 2021  
willen zij als groep weerbaarder worden en ook  
een aantal gezinnen aan nieuwe inkomstenbronnen 
helpen. 

Na aanschaf van naaimachines en materialen 
startte de eerste groep van 15 vrouwen en 15  
jongeren. Iedere drie maanden wordt een nieuwe 
scholingsgroep opgeleid door diegenen die de  
cursus succesvol afgerond hebben.  
Dit brengt een totaal van 90 deelnemers in negen 
maanden! 
De deelnemers met een diploma kunnen van het 
project een naaimachine huren en zo proberen 
wat geld te verdienen.  

Dit hoopvol project verloopt voorspoedig: de  
vrouwen verwerven een beter inkomen, de  
jongeren leren een vak en zijn van de straat.  
Het kunnen sparen in het microkredietfonds ver-
sterkt de mogelijkheden van de hele groep.  

Heel hartelijk dank aan alle donateurs! 

Stichting Mirembe 
steunt medische en  

educatieve projecten 
in Oeganda  

BOXMEER, KERST 2022  

Prettige kerstdagen en een gezond en vredig Nieuwjaar. 
Ann Spierings, Sylvia Zurmühle, Rose Muberalugo, Judith Grootscholten, Eufride 

Klein Rouweler, Margriet Boon, Olav van Vliet, Tom Vollers en Guus Verzellenberg  

Beste vrienden en donateurs, 
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Op school krijgen zij onderricht, instructies en in 
de uitvoering begeleiding . 
Deze aanpak wordt dan de komende jaren een 
vast onderdeel van het schoolprogramma. 

 

De African Rural University (ARU) biedt,  
met deze visie als uitgangspunt, naast opleidingen 
voor sociaal werkers, ook trainingen ‘op maat’ 
voor schoolgemeenschappen. Een cursus om de 
eigen sociaal economische situatie te verbeteren.  
Zij begeleiden het hele proces. 

De Kachica gemeenschap stuurt tien betrokken 
mensen naar deze cursus. Naast het schoolhoofd 
en enkele leraren ook de vertegenwoordiging van 
de ouderraad, de vrouwengroep en het 
dorpshoofd. 

Zij zijn zeer gemotiveerd! Zij weten dat ze het zelf 
moeten doen en willen dat ook! 

Er is € 5000 nodig om de start te maken. 
 

Wilt u hen helpen? 
 

Alvast hartelijk dank! 

Met een lege maag naar school lopen en 
lessen volgen?  
Dit is voor veel kinderen in Kamuli aan de orde 
van de dag! 

De ouders konden al nauwelijks voldoende 
schoolgeld bijdragen, maar door de economische 
crisis en de droogte beheersen armoede en 
voedselgebrek steeds meer het dagelijks leven. 

Het schoolhoofd en de oudergroep van de  
Kamuli Childcare Nursery and Primary 
School (KACHICA) stuurden begin oktober een 
noodkreet. 
De honger dreigt alsnog een spaak in het wiel te 
steken van het laatste trimester waarin de 
leerlingen voor de overgang moeten blokken. 

Mirembe kon, geholpen door een paar gulle 
donateurs, inspringen om voor drie maanden 
schoolmaaltijden te bekostigen. 
Tot ieders ontzetting werd de schoolleiding, 
tijdens het inkopen doen, beroofd van het hele 
hulpbedrag van € 5000…. 
Uiteindelijk slaagden we er toch in met hulp van 
Tusaidiane Trust genoeg bijeen te brengen om tot 
eind november de kinderen te kunnen voeden.  
Het bleek net genoeg, want de scholen sluiten 
eerder in november wegens de Ebola epidemie. 

Vrouwen de spil van de verandering. 
In deze streek is er overwegend veeteelt en 
weinig landbouw. Door de klimaatcrisis 
verschuiven de seizoenen en heerst er droogte en 
dus voedselschaarste. 
Noodhulp is geen oplossing. 
Er is structurele verandering nodig. Niet via hulp 
van buiten, maar voor en door de mensen zelf. 
Uitgaande van de aanwezige middelen de handen 
ineen slaan en kennis delen. 

De moeders maken samen met de leerlingen 
plannen voor de toekomst van hun eigen gezin. 

Kerstactie 2022: Kachica: zonder honger naar school! 

 

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

Maakt u een gift over, vermeldt dan s.v.p.: kerstactie of Kachica 2022.  
 

 

U kunt ook doneren via de website: 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 u 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.  

De Afrikaanse vrouw: de ruggengraat van gezin en maatschappij 
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Tusaidiane Uganda Ltd. (TUL) 
Onder leiding van Kees Ebskamp zijn de medewer-
kers van deze organisatie belangrijke steunpilaren in 
het uitvoeren en begeleiden van veel projecten.  
Dit najaar rezen er echter tegen een van de senior  
medewerkers ernstige verdenkingen van corruptie.  
Wij zagen ons genoodzaakt de samenwerking met 
TUL te bevriezen tot dit is opgelost.  
Gelukkig valt de Tusaidiane Trust buiten deze ver-
denking en kunnen lopende zaken door hen worden  
behartigd. 

SEECHILD, Bunamwaya Centre, Kampala 
Deze school en thuiszorginstelling voor gehandicapte 
jongeren heeft de 22 maanden coronasluiting mede 
dankzij uw steun kunnen doorstaan. 
Na de heropening in januari financierde Mirembe de 
start van een nieuwe groep jongvolwassenen.  
Zij worden van de straat gehaald en met hun familie, 
minimaal drie jaar getraind en begeleid. Wij blijven  
de zorg voor deze groep financieel steunen. 
Ouders kunnen nu in deze tijd niet genoeg meer  
bijdragen.  
De plannen van Seechild voor een financieel gezonde 
en zelfstandige toekomst moeten worden herzien.  
Een boerderij voor een stabiele bron van voedsel en 
inkomen is een nieuw project dat wordt uitgewerkt. 
De mensen van Seechild blijven enthousiast, maar 
ondanks lokale steun, blijkt het verwezenlijken van 
een financieel duurzame organisatie een moeilijke 
opgave. 

De St. Francis Little Birds Nursery & Primary 
School in Mannya, Rakai. 
Samen met St Francis-Rakai-Initiative uit Marburg 
financierden wij al enige jaren de bouw, inrichting en 
opzet van deze school . 
Ook ondersteunen we via Tusaidiane het manage-
ment en het schoolbestuur.  
Volgens plan stopt Stichting Mirembe eind december 
2022 haar financiële betrokkenheid bij deze school. 
De Duitse partner maakt zich nog sterk voor de  
herstart van de naaiateliers, de timmerwerkplaats en 
het beheer van het schoolgeldfonds. 
 

Kawempe Youth Centre in Kampala (KYC) 
was weliswaar gesloten in de bijna twee jaar  
durende lockdown, maar de staf bleef met veel 
vrijwilligers actief en bewees in deze crisis haar 
grote belang voor de gemeenschap.  
Dankzij noodhulp en salarissteun konden zij in  
januari 2022 weer aan het werk. 
 

KYC verloor de laatste twee jaar drie bestuursle-
den. Het vinden van nieuwe mensen en het vervul-
len van vacatures in de staf blijkt erg lastig. 
Desondanks zijn een indrukwekkend aantal activi-
teiten hervat en nieuwe initiatieven gestart.  
Op hun Facebookpagina doen ze daar verslag van.  
 

Promoting learning among children through  
reading sessions is zo’n initiatief dat door enkele 
donoren via Mirembe is gefinancierd. Ouders en 
getrainde vrijwilligers begeleiden kinderen op twee  
locaties in de wijk. Ook vijf scholen doen mee en 
gebruiken de nieuwe boeken en speelse educatieve 
materialen. 
 

Het Youth Livelihood Project traint jongeren in  
ICT– en beroepsvaardigheden en introduceert hen 
bij kredietverstrekkers. Dit hoopgevend project is 
gefinancierd door KS Foundation. 
Jongeren krijgen verdere training in financiën en 

‘life-skills’. Aan het eind van de training hebben ze 
makkelijker toegang tot een startkrediet bij een 
van de deelnemende banken. 
 

Na het inwerken van nieuwe staf- en bestuursle-
den hopen we binnenkort het herziene business-
plan te ontvangen. Dit meerjarig traject naar een 
duurzame sociale onderneming zal door Wilde 
Ganzen worden ondersteund. 
 
De Elisabeth Namaganda Foundation (ENF)  
in Kampala voert het Help Me to School Programme 
uit, een schoolgeldfonds voor kansarme jeugd. 
De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Door  
gebrek aan voorzieningen lopen de leerlingen uit de 
meest arme gezinnen, de pupillen van de ENF,  
grote leerachterstanden op.  
 

Deze Oegandese stichting streeft ernaar op verschil-
lende manieren een financieel zelfstandige  
organisatie te worden.  
Dat is lastig in de huidige economische crisis. 
Waar zij kunnen dragen lokale sponsors bij met geld 
en diensten. De verhuur van het restaurant, de ex-
ploitatie van een parkeerplaats en het faciliteren van 
plechtigheden en feesten leveren minder op dan ver-
wacht. Bovendien zijn de schoolgelden fors gestegen. 
Stichting Mirembe moest extra bijspringen om oplei-
dingen van de pupillen niet te onderbreken. 
 

Mushanga Central Youth Development  
Association startte in oktober 2021 een sociaal-
educatief project voor jongeren.  
Zij krijgen praktijkonderwijs in aanleg en onderhoud 
van een koffieplantage en in het houden van varkens. 
In ontmoeting met elkaar bouwen deze jongeren aan 
hun toekomst. Zij leren, werken en sporten samen en 
zijn een spaar- en leengroep begonnen.  
Een succesvol, duurzaam en mooi project. 

 
Veel dank gaat naar de particuliere, religieuze en 
institutionele donateurs die ons werk steunen.  
Apart willen wij noemen de genereuze bijdragen  
van de Caritas Vereniging St. Petrus en Stichting  
Ontwikkelingssamenwerking uit Boxmeer; Stichting 
BASTA, Nijmegen; Stichting Mi Corazon, Doornen-
burg; Stichting Papikra, Breezand; NH Gemeente 
Heumen-Malden; Frankeland Steunfonds Derde   
Wereld, Schiedam; de Graal Beweging Nederland. 
 
Bestuurlijk 
Ferry Muller overleed plotseling in december 2021, 
vlak nadat hij de vorige Kerstbrief gepost had.  
Zijn vrouw Joke mist hem erg, maar wil graag hun 
beider werk voor Mirembe voortzetten. 
 

Irene van Beekum, oprichter van onze stichting, 
overleed na een jarenlang ziekbed in mei jl.  
 

Ferry en Irene hebben zich jarenlang ingezet voor de 
mensen in Oeganda.  
Wij herinneren hen in dankbaarheid. 
 
Romko de Kan uit Scharendijke, heeft om persoon-
lijke redenen besloten, na een jaar de Mirembe-
werkgroep te verlaten. Margriet de Kan–Boon blijft  
actief betrokken bij de stichting. 
 

Blij zijn we dat Tom Vollers uit Boxmeer, onze  
gelederen is komen versterken.  
 
Nieuwe mensen voor ons bestuur en de werk-
groep zijn heel welkom! 
Neem aub. met ons contact op voor meer info! 

2022 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  Nijmegen   NL28ABNA0422572020,  BIC/Swift: ABNANL2A 

Dank aan Joke Muller–Meijer zij verzorgde met Anna Spierings het drukken en de verspreiding van deze brief. 

Toelich ng bij het financieel jaarverslag 2021 
Het overzicht toont inkomsten en uitgaven in 2021 en het verloop van de reserveringen in de eerste hel  van 2022. 

De overheadkosten, 2,45%, zijn door het thuiswerken dit jaar de hel  van andere jaren.  
Covid-19 noodhulp vergt veel extra fondswerving en gaat soms ten koste van uitgestelde, lopende projecten. 


