Activiteitenverslag.
”It is only when the teeth come together that they will crash the bone”.
( Afrikaans spreekwoord)

Wat we, samen met jullie, realiseerden/realiseren:
Opm 1: realisaties van 2011 worden telkens groen ingekleurd,
van de verslagen van de vorige jaren wordt enkel behouden wat nodig is voor een beter inzicht, de
rest wordt weggelaten.

Opm 2: veel achtergrond bij dit verslag kon je lezen in onze dagboekflarden van junli 2011.
Opm 3: bezoek onze website:
http://users.telenet.be/okwagaanana

Wat we, samen met jullie, realiseerden/realiseren:
•

Kidiki School: verwerven van registratie en licentie voor centrale examens.

Het verwerven van een registratie en een licentie betekent dat de leerlingen van Kidiki
examens zullen kunnen afleggen in hun eigen school en niet meer de dure
verplaatsing (daarom ook onmogelijk voor de meeste leerlingen) naar de stad zullen
moeten maken). We vertelden hierover reeds in ons reisverslag.
2011: o.m. nodig voor het krijgen van een volledige licentie zijn een bibliotheek en een
archiefruimte/leraarskamer. Voor Kidiki Parents School verzamelen we €6250 Tijdens
ons bezoek wordt de ruwbouw afgewerkt (eerste foto). In de archiefruimte wordt de
vloer gecementeerd en krijgen de ramen van het labo glas, (€206) (labo:derde foto).
Sportmateriaal wordt bezorgd (zie verder).

Op de vraag aan verfbedrijven om verf voor de klaslokalen te sponsoren kregen we
helaas geen antwoord.
Het GISO (Gemeentelijk Instituut Secundair Onderwijs in Machelen)bezorgt de
procedure voor het behandelen van een technisch proces (foto midden).
Vilvoorde, via VRIS (Vilvoordse Raad voor Internationale Samenwerking) en via Oxfam
Wereldwinkel Vilvoorde, sponsort voor €750 de gedeeltelijke uitrusting van 1 klas
(handboeken, plaaster, meubilair...). Bedoeling is dat dit jaarlijks herhaald wordt tot alle
klassen aan de beurt zijn gekomen.
Kidiki Primary School wordt uitgeroepen tot beste school van de subcounty
(80000inwoners). Directie, leerkrachten, leerlingen en ouders zijn terecht trots.

De Primary School start met boarding leerlingen (internen), we kopen voor de 35
kinderen de muskietennetten(€77).
•

Vocational Training Center

2010: Voor het beroepsopleidingscentrum werd €310 overgemaakt. Het opstarten van
een nieuwe reeks cursussen is de doelstelling.

2011: Stephen Mubiru, coördinator van NDFA, bezoekt in maart België en krijgt van de
gemeente Machelen €6500 voor het uitbouwen van het Vocational Training Center.
Terug in Namwendwa betekent dit een echte boost voor het centrum. Tijdens ons bezoek
zien we de werkzaamheden vorderen: klassen krijgen een vloer (eerste foto), muren
worden gecementeerd, toiletten krijgen een beurt, een stal voor de koeien krijgt vorm
(derde foto), geiten zien een nieuwe geitenstal verrijzen (tweede foto), de nieuwe
kippenstal wordt van allerlei ‘moderne’ snufjes voorzien en de varkensstal staat in de
steigers.
5 zaklampen wisselen van eigenaar (€22.50) en met Belgische maïszaden wordt een
experiment opgezet (€4.32),
De eerste (nieuwe) opleidingen worden weldra georganiseerd. Ook hogere opleidingen
(universiteiten, hogescholen) zijn geïnteresseerd om hier meer praktische lessen in te
richten.
De eerder aangekochte grond (100ha) wordt voor de helft in gebruik genomen voor de
teelt van maïs. Dit resulteert in een oogst van 6 ton graan waarvan de opbrengst na
verkoop opnieuw geïnvesteerd wordt in het VTC. Dit proces is loopt nu .
De tweede oogst volgt heel binnenkort.
Een aansluiting op de openbare waterleiding is gerealiseerd.
Veel boeren worstelen met een onkruid dat bij voorkeur maïsplanten aantast, het onkruid
doodt of verzwakt de maïs.
We leggen het probleem voor aan de plantentuin in Meise. De plantentuin slaagt erin het
onkruid te determineren en een remedie te formuleren. We sturen alle informatie door.
Helaas is het plantje heel hardnekkig,de zaden blijven jarenlang kiemkrachtig. Wordt
vervolgd.
•

Kyebajja Tobona Women’s Group.

2010: De Belgische tak van Kyebaja Tobona werd gestart en telt al 32 leden. Voor de
periode mei 2010 tot december 2010 werd tweemaal €250 overgemaakt. Met die
som werd de normale werking verder gezet maar ook werd gestart met een iets
grootschaliger: project: een kippenkwekerij.

2011: 19 nieuwe leden voor de Belgische tak van KTWG
De werking rond de vrouwengroep is erg succesvol (zie reisverslag juli).
Drie grotere initiatieven zien het levenslicht dank zij de steun van de Belgische tak
(€760):
- opstarten van een voorbeeld-kippenkwekerij, de vrouwen volgen er workshops
- de aanplanting van een demo-bananenplantage, de vrouwen volgen er workshops
alle leden krijgen een kleine kippenhok voor kuikens als geschenk (de ren voorkomt
dat roofvogels de kuikens ‘stelen’).
De acties van mindere omvang zijn daarom niet minder belangrijk: bvb iemand krijgt
30 bananenplanten om een eigen plantage op te zetten, een lid van de groep wordt
geholpen bij de bouw van haar huis (haar man is half verlamd)....
Ze plannen verdere workshops (hygiëne, gezondheid,…)onder leiding van
deskundigen.
De omgeving ziet de positieve resultaten en veel vrouwen vragen om ook te mogen
aansluiten. De oprichting van een tweede groep staat op stapel.
Wij zoeken in België uitbreiding van de Belgische tak om ook deze groep te
ondersteunen ( €2/maand)
Een naaimachine gaat naar een vrouwengroep in Kampala (€100)

•

Internetverbinding:

2009:Concrete informatie voor het opzetten van een internetverbinding werd
verzameld.
2011: de internetverbinding werkt moeizaam, ofwel is er geen elektriciteit, ofwel werkt
de verbinding niet, ofwel…toch slagen we er in om (on)regelmatig contact te houden.
•

Actie leeggoed.
2010: Oxfam Wereldwinkel Vilvoorde heeft Namwendwa als een van haar te steunen
projecten aanvaard. Op dit ogenblik proberen we bij de klanten leden te werven voor
Kyebajja Tobona Women’s Group. Ook een actie waarbij het geld van het leeggoed
aan Namwendwa wordt geschonken door de klanten is in voorbereiding (1 fles
leeggoed =4 bakstenen).

2011: de actie met leeggoed gaat van start en levert €170 op.

Via de website wordt een oproep gelanceerd om het ‘leeggoed-project’ te kopiëren:
spaar de centen die je in het warenhuis voor leeggoed terugkrijgt en bouw zo mee
aan Kidiki Parents School
•

Sport: :
Zoals vorige jaren zorgt de Machelse voetbalclub voor voetballen en trainingen.
Volleybalsupporters van Machelen en de Nationale Volleybal Vereniging van Vilvoorde
vullen onze koffers verder aan met materiaal.

•

Bezoek juni 2011:

het verhaal van ons bezoek lazen jullie in onze ‘dagboekflarden’.
•

Koffie-pelmachine en machine om veevoeder te mengen:

KTWG stelde voor een koffie-pelmachine te kopen om meer winst te kunnen maken
met hun koffiebonen.
2010: Tijdens ons volgend bezoek, gepland in maart 2011, zullen we over modaliteiten
hieromtrent spreken met de groep in Namwendwa.
2011: voorlopig wordt dit niet uitgevoerd. De vrouwengroep sluit zich aan bij de vraag
voor een menger voor veevoeder van VTC en wil hierin eerst meewerken met VTC.
2009: Een installatie voor het mengen van veevoeder is een andere vraag. (€2000??).
Deze plannen staan nog in de kinderschoenen, we wachten op een door hen
concreet uitgewerkt voorstel. Het ziet er veelbelovend uit.
2010: Dit werd nog niet verder uitgewerkt. Ons volgend bezoek moet meer klaarheid
brengen.
2011: Vedco, een lokale ngo, is onder de indruk van de ontwikkelingen in het
Vocational Training Center en besluit een machine te geven (lenen) aan het VTC in ruil
voor opleidingen voor haar leden in het VTC.
Vedco vraagt Stephen Mubiru als lesgever.

•

2010 :transport van materiaal is zeer duur, we zoeken dus geen giften in natura meer,
tenzij kleine zaken die niet dringend zijn en die in handbagage kunnen meegenomen
worden.

2011: materiaal vinden in België (tractoronderdelen, schoolmateriaal, naaimachines,…)
is geen probleem maar de zoektocht naar transport eindigt in mineur (=veel te duur).
We zoeken verder.
•

De financies in 2010: dit jaar kregen we in termen van sponsoring €7619.73, waarvoor
onze grote dank, en we gaven €4040 uit . (zie financieel overzicht)

2011: in de periode december 2010-november 2011ontvingen we €8413,22 en gaven
we €7059,45 uit.
Onze vragen om sponsorring in Machelen en Vilvoorde resulteerden in €6500 en €750
toelagen van resp. Machelen en Vilvoorde.
Sinds de start in 2007 inden wij €28 877,06 en werd €21309,49 besteed.
Een saldo van € 7567,57 (zie financieel overzicht) is nog beschikbaar.
De sponsors, die rechtstreeks naar Namwendwa geld overmaakten nadat wij
bemiddelden, totaliseerden €7550.
In totaal werd dus €28 859,49 besteed in Namwendwa.

Concrete plannen voor 2012.

•

Kidiki Parents School verder ondersteunen. De school moet nog een bureel (om het
schoolarchief bij te houden) en een bibliotheek uitrusten om volledig in aanmerking te
komen voor nationale erkenning (en subsidies?).

•

Een project opzetten voor de uitbouw van de schoolbibliotheek in Kidiki School, in
samenwerking met een (of meerdere) bibliothe(e)k(en) in België.

•

Bedrijfssponsors zoeken voor:

•

verf in de klaslokalen,
financieren van schooluitstappen,
een zonnepaneel in KPS,
het aanplanten van fruitbomen in de tuin van KPS,
….
Nieuwe leden zoeken voor de Belgische tak van Kyebajja Tobona Women’s Group
(€2 per maand).

•

De plannen omtrent de opbrengst van de 100 ha grond verder opvolgen.

•

Samenwerking met Machelen en Vilvoorde verder uitbouwen.

•

Projecten in de Wereldwinkel opvolgen.

•

Voor het Vocational Training Center (centrum voor beroepsopleidingen) verdere
investeringen zoeken om volledig operationeel te worden.
Na de injectie van de gemeente Machelen en het engagement van Stephen Mubiru is
een reuzengrote stap voorwaarts gezet. De eerste (nieuwe) opleidingen worden
weldra georganiseerd. Ook hogere opleidingen zijn geïnteresseerd om meer praktische
lessen te organiseren.

•

Een biogas-installatie opstarten.

•

Een bedrijfssponsor zoeken voor tractorbanden.

•

…

Wil je met ons meedenken/meewerken bel, schrijf, mail:
Frieda De Lannoy en Jos Kuppens frieda.jos@telenet.be +32 2 305 83 56
Melsbroeksestraat 30 1830 Machelen
Wil je financieel steunen:
1. giften met attest kunnen enkel in Uganda door de NDFA uitgegeven worden.
Uitgaven in België zijn ook nodig. Daarom vragen we om op volgende rekening te
storten als er geen fiscaal attest vereist is:
rekeningnummer: BE47 979-2386760-80
ARSPBE22
van : Kuppens-De Lannoy Melsbroeksestraat 30 1830 Machelen
met vermelding "Namwendwa"
2. Is wel een fiscaal attest gewenst, (2012 nadert) dan kan je storten op
rekeningnummer: BE84 435-8034101-59 BIC KREDBEBB
van: DMOS COMIDE Leopold2laan 195 1000 Brussel
met de vermelding: B644 Namwendwa Uganda school---fiscaal attest
3. Wil je lid worden van de Kyebajja Tobona Women’s Group:
Stort €2 per maand op rekening nummer BE22 979-4256790-47 (BIC: ARSPBE22) van
J.Kuppens met de vermelding “Kyebajja Tabona Women’s Group” en
stuur ons een mailtje met de bevestiging van je instap.

Dankbare groet aan U allen,
jos en frieda

“Er is geen mirakeloplossing maar kleine stappen kunnen en zullen de toekomst
een andere wending geven”. (Stephen Mubiru, 18 juni 2011)

