Activiteitenverslag 20132013-2014.
”It is only when the teeth come together that they will crash the bone”.
( Afrikaans spreekwoord)

voor jos, voor altijd met ons.

Wat jullie en wij samen met onze vrienden in Uganda realiseerden/realiseren:
Opm 1: realisaties van 2013-2014 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: achtergrond bij dit verslag kun je lezen in de dagboekflarden van 2014.
Opm 3: onze website:
http://users.telenet.be/okwagaanana

Kidiki School.
School
2012-2013
Actie: '100 stoelen voor Kidiki'. De inspecteurs eisen 100 'eenzitters' voor in de examenruimte.
De actie wordt een succes: we verzamelen de centen voormeer dan 100 stoelen voor de
school.
Verdere uitbouw van de bibliotheek/examenruimte tot volwaardig
centrum
Mei 2012: Kidiki Secundary School krijgt de officiële erkenning als
examencentrum ! Een droom wordt waar.
Juli 2013: fier toont directeur Michael de erkenning (foto)
Juli 2013: de examenruimte wordt verder afgebouwd en staat onder dak. Tijdens ons bezoek
leggen studenten officiële examens af, elk op een 'eenzitter' ! (eerste foto)

Klaslokalen krijgen een nieuwe verflaag (tweede foto)
Aankoop nieuwe handboeken (derde foto)
Gift van de school: leerlingen schilderen voor hun grote vriend Jos (vierde foto)
September 2013. Bij de Telenet-Foundation is een project ingediend om
een klas (foto rechts) operationeel te maken als internetlokaal.
2013-2014
December 2013: Telenet selecteert en ondersteunt ons project 'Kidiki on line'!
Juli 2014. start van het stofvrij maken van het computerlokaal, het plaatsen van deuren en
ramen, het pleisteren,het plannen van zonnepanelen, ...

Een boom wordt geveld. Met het hout zullen tafels, stoelen, boekenrekken worden gemaakt

Oktober 2014:
het stofvrij maken van het computerlokaal is af, de zonnepanelen liggen op het dak.
De djembe is hersteld en zorgt weer voor de vrolijke noot.

November 2014: Michael stuurt een budgetproposal voor het bouwen van een
meisjesinternaat
December 2014: een eerste schijf is gestort.

Vocational Training Center (VTC)
2012-2013
De geitenstal is operationeel (eerste foto), koe Marthe en collega's zijn tevreden over het nieuwe
verblijf (tweede foto), de varkens genieten (derde foto).De vloer van de koeienstal krijgt een extra
laag. Stephen werkt heel hard met de ganse ploeg.

De opleidingen volgden elkaar op in 2012 en 2013.
2013-2014
Februari 2014: elektriciteit naar het VTC wordt aangelegd.

Juli 2014:
de opleidingen in het Vocational Training Centre kennen een groot succes.
De allerarmsten krijgen extra cursus van Anette
(zie foto) en fr. James

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 loopt nu .
De tweede oogst volgt heel binnenkort.
juli 2014:dit jaar wordt casava verbouwd. Voor 20 families betekent dit
een extra werk en inkomen. Hun loon wordt uitbetaald met centen uit
België.
De opbrengst gaat naar microkredieten voor de studenten van het VTC
en de uitbouw van het toerismeproject.

Het VTC tot voorbeeld uitbouwen, het is dé grote droom voor Stephen. Hij is goed op weg!
De tractor in 2011 (eerste foto), de tractor in 2013 (tweede foto): hersteld, nu nog nieuwe banden.

.
Juli 2014: de tractor is operationeel en werkt op het VTC (derde foto).

•

Kyebajja Tobona Women’s Group.
Group
.
2013: De Belgische tak van Kyebajja Tobona telt 72 leden.
Drie keer per jaar wordt een som van €300 gestort. Met deze bedragen wordt de normale
werking van de groep ondersteund.
Twee grotere initiatieven worden opgestart dank zij de steun van de Belgische tak :
-

de aanplanting van een demo-bananenplantage,
elke vrouw kreeg in 2012, via de Belgische tak, een eigen kleine plantage met 30
bananenplanten. Ze gebruiken de ervaring geleerd in de workshops.
alle leden krijgen een kleine kippenhok voor kuikens als geschenk (het hokje voorkomt dat
roofvogels de kuikens ‘stelen’).

Extra cadeau (door hen voorgesteld): alle leden krijgen een hak met lange steel en een legkip

2013-2014
De Belgische tak van de vrouwengroep telt 81 leden. Drie keer per jaar stort deze tak een som
van €350. Met dit bedrag wordt de normale werking van de groep ondersteund. Maar ook
kregen alle leden in december 2013 een kerstcadeau. Ze kozen voor een haan in de stoofpot.
Extra cadeau in juli 2014: de vrouwen kiezen voor een 'gomez'. Waarom?

"Deze speciale jurk geeft ons vrouwen aanzien, we worden gerespecteerd, we colour out
of the lines".

Foto 1: Lucy, lid van de vrouwengroep, in gomez. Foto 2: Dankuwel vrienden uit België!
2013: Lucy, haar man is verlamd en zij bouwt met hulp van de vrouwengroep in Uganda haar
eigen huis. De Belgische tak zorgt voor extra steun.
2014: Het huis van Lucy is nu onder dak.
foto 1: het huis in 2013; foto 2 en 3: het huis in 2014; foto 4: een gelukkige familie

Machine om veevoeder te mengen:
2009: Een installatie voor het mengen van veevoeder is een andere
vraag. Deze plannen staan nog in de kinderschoenen, we wachten op
een door hen concreet uitgewerkt voorstel. Het ziet er veelbelovend uit.
2013: zij kopen samen met Stephen een tweedehandsmachine (zie foto).
We wachten op voorstellen voor de herstelling.
2014: de besprekingen lopen.
2014: Nieuw project.
De groep beslist om vijf vrouwen op te leiden en geeft aan ieder van hen een big .

De bedoeling is dat deze vrouwen volgend jaar op hun beurt
aan de andere leden van de groep hun kennis en ervaring
doorgeven, samen met een big

•

Internetverbinding:
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.
2013: we doen een nieuwe poging om beter en sneller contact te
kunnen houden. Twee voorstellen worden ingediend bij de TelenetFoundation: zowel voor de Kidiki Secundary School als het
Vocational Training Centre vragen we fondsen voor een internetlokaal (ramen, muren verven,
tafels en stoelen, elektriciteit d.m.v. zonnepanelen en internetaansluiting).
2013-2014
December 2013: Telenet selecteert en ondersteunt ons project.
Internet in Kidiki School: zie hoger
Internet in het VTC: elektriciteit is aangelegd. Met Stephen beslissen we de lokalen operationeel
te maken voor de workshops en de internetaansluiting naar later te verschuiven. Er zijn nu
dringender noden: opleiding geven!

•

Sport:
Zoals de vorige jaren zorgt de Diegemse voetbalclub voor voetballen

•

Tentoonstellingen (foto's van Willem Jan en Jo ,die me vergezelden in 2013, en Jos).
Jos).
2013 . Machelen, op 10 en 11 november in het kader van 11-11-11.
2014. Mechelen, op 3 en 4 mei.

Concrete plannen voor 20142014-2015.
2015.

•

Bouw van een meisjesinternaat voor Kidiki. De school trekt steeds meer leerlingen aan. Het
bouwen van een internaat dringt zich op. De meisjes lopen op weg naar school reëel gevaar.

In december 2014 wordt een eerste schijf gestort.
•

Kidiki Parents School verder ondersteunen in de afwerking van klaslokalen en didactisch
materiaal.

•

Verdere uitbouw van een internetlokaal in Kidiki Secundary School

•

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

•

Nieuwe leden zoeken voor de Belgische tak van Kyebajja Tobona Women’s Group
(€2 per maand).

•

Een bezoek van de vrouwengroep aan de nationale landbouwbeurs voorbereiden .

•

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

•

Samenwerking met Machelen en Vilvoorde verder uitbouwen.

•

Stephen verder ondersteunen in de uitbouw van het Vocational Training Center (VTC): een
centrum voor beroepsopleidingen.

•

Samenwerking met Nederland bespreken.

•

Met Stephen en Paul het toerismeproject in het VTC verder uitbouwen. Elk jaar bezoeken een
aantal groepen toeristen gedurende een tweetal dagen het dorp Namwendwa. Stephen biedt
hen campingplaats in het VTC en wil zo een bijkomend inkomen genereren.
...

•

Wil je met ons meedenken/meewerken bel, schrijf, mail:
Frieda De Lannoy : frieda.jos@telenet.be +32 2 305 83 56
Melsbroeksestraat 30 1830 Machelen

of

0484 721 853

Wil je financieel steunen:
1. Met fiscaal attest, 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
2. 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
F. De Lannoy met de vermelding “Kyebajja Tobona Women’s Group” en
stuur ons een mailtje met de bevestiging van je instap. frieda.jos@telenet.be
Dankbare groet aan U allen,
frieda, de kinderen en jos altijd met ons.
“Er is geen mirakeloplossing maar kleine stappen kunnen en zullen de toekomst een andere wending
geven”. (Stephen Mubiru)

