Activiteitenverslag 2015-2016.
”It is only when the teeth come together that they will crash the bone”.
( Afrikaans spreekwoord)

voor jos, voor altijd met ons.

Nieuwe website: http://okwagaanana.be/

Wat onze vrienden in Uganda samen met U realiseerden/realiseren:
Opm. : realisaties van 2015-2016 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.

Kidiki Secundary School
Wat Kidiki samen met U realiseerde/realiseert:
2014 – 2015

Oktober 2014:
Het computerlokaal is geverfd (binnen en buiten) en het stofvrij maken van het computerlokaal
is afgerond, de zonnepanelen liggen op het dak.
De djembé is hersteld en zorgt weer voor een vrolijke noot.

November 2014: Michael stuurt een budgetvoorstel voor het bouwen van een meisjesinternaat
December 2014: een eerste schijf is gestort.
Januari 2015: start bouw van een meisjesinternaat

Februari 2015: een tweede schijf voor het meisjesinternaat is gestort

April 2015: Het meisjesinternaat is af! Nu nog de bedden en muskietennetten.
Februari 2015: start van de actie ‘wij zijn stapel op Uw bed’. Een zoektocht naar 60
stapelbedden en 120 muskietennetten voor de meisjes van het internaat.

Juni 2015.
De actie is een succes!120 meisjes studeren en slapen in de eigen school.

2015 – 2016

Juli 2015: Michael maakt een budget voor de bouw van een jongensinternaat
September 2015. Start van de bouw van het jongensinternaat.
Nieuwe actie voor stapelbedden.

September 2015: verder bouwen aan het jongensinternaat.
September 2016

Het jongensinternaat is voltooid! Alle studenten hebben een bed en muskietennet.

Juni 2015: metalen ramen in de computerklas.

Juni 2015: onderhandelen en bestellen van tafels en stoelen voor de computerklas.

Augustus 2015: tafels, stoelen en bureel voor de computerklas staan nu in Kidiki.

Oktober 2015: het computerlokaal is af. Nu nog wachten op de desktops.

September 2016: Kidiki
uit Mechelen en Telenet.

is on line! Mede met grote steun van de secundaire school Bimsem

Juni 2015: Michael doet een voorstel voor het bouwen van een nieuwe leraarskamer. De oude
leraarskamer is nu immers het computerlokaal.
September 2016: de nieuwe leraarskamer is bijna af. Nu nog pleisteren en een laagje verf.

November 2016: directeur Michael maakt een ontwerp voor het bouwen van drie extra klaslokalen.
Het aantal leerlingen groeit naar 400!
December 2016.
We besluiten tot aankoop van een printer en computerprogramma ter ondersteuning van de
administratie van de school. Tot nog toe verloopt alles manueel.

Kidiki Parents’ School (lagere school)
2015 – 2016

November 2015: er worden plannen gemaakt voor de bouw van een jongensinternaat. Het
meisjesinternaat is nu af.
September 2016: start bouw jongensinternaat De kinderen zijn super enthousiast!.

September 2016: aankoop didactisch materiaal, o.m. een echte schoolbel!

We ‘onderhandelen’ met de toeristen en krijgen 8 solars. De kinderen kunnen nu ook ‘s avonds
studeren!

.

En een extra babbel met een aantal toeristen resulteert in aanvullend didactisch materiaal.

November 2016.
We plannen een nieuwe actie voor de aankoop van meerdere solars

Vocational Training Center (VTC) en NDFC ( Namwendwa Dairy Farmers
Cooperation).
Wat de leden van de Coöperatie samen met U realiseerden/realiseren:
2014 – 2015

Augustus 2014: Stephen maakt een budget voor de afwerking van de
klassen in het VTC.
Oktober 2014: de klassen in het VTC krijgen een nieuwe verflaag.
Lesmateriaal wordt aangekocht
Juni 2015: de cursussen volgen elkaar op mede met steun uit
Nederland.
De eerste laptop en rekentoestellen bereiken het VTC.

Juli 2015: de Namwendwa Farmers Cooperation en het VTC zijn een voorbeeld voor de regio.

Juni 2015: Paul maakt een budget op voor een nieuw sanitair blok in het VTC.
2015 – 2016

Augustus 2015: start bouw van een nieuw sanitair blok voor de studenten en de toeristen.

September 2016: De werken aan het sanitair blok lopen vertraging op (foutieve afmetingen) maar
worden nu verder gezet.

September 2016: leden van de Namwendwa Dairy Farmers Cooperation, de ‘Community
facilitators’, geven workshops in de omliggende dorpen. Onder hen ook leden van de
vrouwengroep.

Het toerismeproject loopt goed en zorgt voor extra inkomen.

November 2016. Aankoop van handboeken voor het VTC.

Kyebajja Tobona Women’s Group.
Wat de vrouwen samen met U realiseerden/realiseren:
2014 – 2015

De Belgische tak van de vrouwengroep telt 85 leden. Drie keer per jaar stort deze tak een som van
€450. Met dit bedrag wordt de normale werking van de groep ondersteund en de verdere
uitbouw van het biggenproject. Maar ook kregen alle leden in december 2014 een mooi
kerstcadeau. Ze kozen zaden en plantgoed.
Extra cadeau in juni 2015: de vrouwen kiezen
een grote kookpot. Een kleine zakcalculator
komt er bovenop.
Juli 2015: alle leden van de groep gaan naar
een grote landbouwbeurs in Jinja.De sponsors
uit België zorgen voor vervoer, inkom en een
lekkere maaltijd.
Juli 2014: de groep beslist om vijf vrouwen op te leiden en
geef 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
Juni 2015.. De laatste leden krijgen een big.
eigen varken/tje en de nodige kennis om het
medicatie wordt gesponsord door de

Alle families hebben nu hun
groot te brengen. De
Belgische tak van de groep.

2015 – 2016

September 2016.
Het biggenproject loopt goed. Alle vrouwen hebben nu meerdere varkentjes
Sommige leden van de groep gaan nu ook naar de omliggende dorpen om hun kennis te delen.
Op de foto’s: Robinah en Anette aan het werk.

Door de grote droogte mislukt het tweede plantseizoen. De Belgische groep sponsort nieuwe
zaden en plantgoed.
September 2016. Er is honger. We overleggen met de Veria en Robinah en Mebra en we besluiten,
in naam van jullie sponsors, tot een extra cadeau. Alle families krijgen: bonen, suiker, zout, rijst en
zeep.
Hun dank is groot!

Ze dragen nog steeds hun mooie ‘Gomez’ gekregen van de Belgische sponsors.

Juli 2015: het huis van Lucy.
Lucy, haar man is verlamd en zij bouwt zelf, met hulp van de vrouwengroep in Uganda, haar eigen
huis. De Belgische tak zorgt voor extra steun.

Foto 1: het huis in 2013. Foto 2 en 3: het huis in 2014: dak en ramen en deuren
Foto 4: het huis in 2015: vloer gecementeerd.
September 2016.
De binnenwanden van het huis van Lucy zijn gepleisterd en geverfd! Vaarwel stof! Ze kopen nu
zelf nieuwe bakstenen voor het bouwen van een extra slaapkamer.

Juni 2015. Een tweede groep wordt opgestart. De leden van deze groep zijn niet enkel vrouwen.
ook mannen nemen deel. Phoebe en Kitonto nemen de leiding. De Belgische tak zal ook deze
groep ondersteunen.

September 2016.
Dankuwel vrienden uit België! Het verhuren van de twee kookpotten die jullie vorig jaar
sponsorden liet ons toe 100 stoelen aan te kopen en een tent. We verhuren nu potten en stoelen
en tent en plannen volgend jaar de aankoop van een tweede tent.

Gender equality. Een aantal leden van beide groepen, vrouwen en mannen, volgen workshops
omtrent dit thema. In het volgend werkjaar wordt dit een belangrijk werkpunt.

Het verhaal van Regina.

Regina (16 j) is een schitterende studente met briljante resultaten. De thuissituatie is voor haar niet
meer veilig en de groep beslist haar te ‘adopteren’. Met de hulp van de Belgische sponsors kopen
we al het nodige materiaal: matras, lakens, muskietennet, handboeken, zeep, shampoo,… Ze kan nu
op internaat om haar studies in alle rust te voltooien. De foto’s tonen een overgelukkige Regina bij
haar vertrek naar het internaat.

En ook nog:
Voetballen
Zoals de vorige jaren zorgen Belgische voetbalclubs voor echte voetballen. De kinderen maken
meestal hun voetballen zelf met bananenbladeren. Helaas gaat zo een bal snel stuk. Een lederen
voetbal, dat is pas een voetbal.

Schoolmateriaal:
sponsors uit België vrienden jong en oud, groot en klein, klasjes en klassen, leraars en
leerlingen, kleinkinderen en vrienden van kleinkinderen, ze schonken tekenmateriaal, fluohesjes
(nu veilig naar school), veilige potloodscherpertjes (ter vervanging van gevaarlijke
scheermesjes), zelfgemaakte juweeltjes, springtouwen, tekeningen en zoveel meer.

Concrete plannen voor 2016-2017.
•

Opzetten actie voor de aankoop van solar-lampen ( € 30 /st)van het type ‘barefootpower’. We
willen deze lampen schenken aan de scholen ( veilig studeren in avondstudie) en aan de leden
van de vrouwengroepen ( ’s avonds veiliger werken op het erf). We zoeken creatief

talent!
•

Afwerken van de bouw van het jongensinternaat voor Kidiki Parent.

•

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

•

Een project opzetten voor de uitbouw van de schoolbibliotheek in Kidiki School, in
samenwerking met bibliotheken in België. Wie zoekt mee?

•

Het huis van Lucy verder afbouwen: bouwen extra slaapkamer. De familie slaapt nu in één
kamer.

•

Nieuwe leden zoeken voor de Belgische tak van Kyebajja Tobona Women’s Group
(€3 per maand)

•

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

•

Samenwerking met Machelen en Vilvoorde verder uitbouwen.

•

Stephen en Paul verder ondersteunen in de uitbouw van het Vocational Training Center (VTC):
het centrum voor beroepsopleidingen. We zoeken Belgische bedrijven die opleidingen of
stages organiseren voor jongeren in België. Wie zoekt mee?

•

Samenwerking met Nederland verder uitbouwen.

•

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. We zoeken
reisorganisaties die interesse tonen. Wie zoekt mee?
...

•

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 (vanaf €40), dan kan je storten op
rekeningnummer: BE84 435-8034101-59 BIC KREDBEBB
van: DMOS COMIDE, Guldendallaan 90, 1150 Sint Pieters Woluwe.
met de vermelding: B 644 Namwendwa - fiscaal attest

2. wil je lid worden van de Kyebajja Tobona Women’s Group:
stort €3 per maand op rekening nummer BE22 979-4256790-47 (BIC: ARSPBE22)
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 en de kinderen
en jos altijd met ons.

Nieuwe website: http://okwagaanana.be/
“Er is geen mirakeloplossing maar kleine stappen kunnen en zullen de toekomst een andere
wending geven”. (Stephen Mubiru)

