Activiteitenverslag 2016-2017.
” It is only when the teeth come together that they will crash the bone”.
(Afrikaans spreekwoord)

voor jos, voor altijd met ons.

http://www.okwagaanana.be/

Wat onze vrienden in Uganda samen met U realiseerden/realiseren:
Opm.: realisaties van 2016-2017 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:
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
Mechelen en Telenet.

is online! Mede met grote steun van de secundaire school Bimsem uit

December 2016.
We besluiten tot aankoop van een printer en computerprogramma ter ondersteuning van de
administratie van de school. Tot nu verloopt alles manueel

Augustus 2017.
De printer is aangekocht en voor het eerst tikken alle leerkrachten
hun lessen en examens zelf uit en drukken ze af. Ook de rapporten
worden nu afgeprint en alle leerlingen krijgen hun resultaten na
één dag in plaats van na een week.
Het computerprogramma voor het secretariaat is ook aangekocht en dit betekent
een grote ondersteuning voor de administratie en speciaal voor Rusty, de
rechterhand van directeur Michael.

Voor de lessen ICT worden twee leerkrachten aangeworven. De helft
van hun loon wordt betaald door België.

Juni 2015: Michael doet een voorstel voor het bouwen van een nieuwe leraarskamer. De oude
leraarskamer is nu immers het computerlokaal.
Foto links. September 2016: de nieuwe leraarskamer is bijna af. Nu nog pleisteren en een laagje
verf.
Foto rechts. September 2017: De nieuwe leraarskamer is af en een grote eyecatcher op de
compound van Kidiki-Secundary School.

Juni 2017. Door de grote droogte is er tekort aan voedsel. De sponsors uit
België betalen de voorraad eten voor het derde trimester.

Verschillende leerkrachten krijgen boeken en
sportmateriaal uit België.

Augustus 2017. Bezoekers uit België! Inge, Nico, Koen, Sophie, Witse, Kato en Fé!(foto1) De
pannenkoekenverkoop van Inge, Nico en Fé brengt in de klas van Secundary 2 een nieuwe vloer
en elektriciteit (foto2 en foto3). Koen, Sophie, Kato en Witse maken plannen. Hun actie van de
‘Streetfriends’ is inmiddels een feit en op dit ogenblik loopt hun kaartenverkoop.

In 2018 staan twee fototentoonstellingen op stapel. Jullie horen nog van hen. Groot is onze dank!
Meer hierover leest u op onze website en facebookpagina
Dankuwel ‘visitors’!!!!

Directeur Michael bouwt zelf een nieuwe doucheruimte en een nieuw sanitair blok. De toeristen
zijn de eerste enthousiaste gebruikers.

In de ramen van de bibliotheek zit nu overal glas (= geen regen meer in het lokaal) en kunnen
plannen gemaakt worden voor de aankoop van nieuwe boeken.

Rekentoestellen, schoolmateriaal, boeken en sportuitrusting uit België en Nederland! Dankuwel.

Nu is er hoge nood aan didactisch materiaal: voor de lessen chemie (allerlei, maar vooral nieuwe
gasbranders!), voor de lessen wiskunde (meer handboeken en borden met ruitjes), voor de lessen
taal (meer handboeken en boeken voor de bib),

Directeur Michael is terecht trots op zijn campus! Hij brengt elektriciteit op de ganse campus en
plaatst een wondermooi nieuw schoolbord!

Kidiki Parents’ School (lagere school)
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!

2016 en 2017: het bouwen gaat verder.

November 2017: het jongensinternaat is klaar!

November 2016: we plannen een actie voor de aankoop van meerdere solars

September 2017. Kidiki krijgt opnieuw bezoek uit België.! Tana en vriendinnen bezoeken Kidiki en
schenken 30 solars! De productie is bezig! Kirunda (zie foto) heeft de leiding. Dankuwel bezoekers!

Dankuwel ook voor alle tekendriehoeken, latten, geodriehoeken, stiften en kleurpotloden!

Vocational Training Center (VTC) en NDFC (Namwendwa Dairy Farmers
Cooperation).
Wat de leden van de Coöperatie samen met U realiseerden/realiseren:
Juli 2016: de Namwendwa Farmers Cooperation en het VTC zijn een voorbeeld voor de regio.

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.

2016-2017: het toerismeproject loopt goed en zorgt voor extra inkomen.

November 2016. Aankoop van handboeken voor het VTC.

Augustus 2017
De cooperative organiseert, in samenwerking met de vrouwengroepen en onder leiding van Mevr.
Annette (de dame in het groen) workshops omtrent gender-equality. Ook de Belgische bezoekers
krijgen een rol toebedeeld.

Meer hierover lees je in de volgende rubriek.

Kyebajja Tobona Women’s Group (KTWG)
Wat de vrouwen samen met U realiseerden/realiseren:
September 2016.
Het biggenproject loopt goed. Alle vrouwen hebben nu meerdere varkens.
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 Veria en Robinah en Mebra en besluiten, in
naam van jullie sponsors, tot een extra cadeau. Alle families krijgen: bonen, suiker, zout, rijst en zeep.
Hun dank is groot!

P.S. Ze dragen nog steeds hun mooie ‘Gomez’ gekregen van de Belgische sponsors.
Augustus 2017.
De oude telefoon wordt vervangen! We stappen in een snellere communicatiewereld: Veria,
Robinah en Mebra (afwezig op de laatste foto) krijgen een smartphone

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.

Augustus 2017. Veria (rechts op de foto) van de vrouwengroep volgt alles op.
Lucy en Ronald bouwden een extra slaapkamer.

De Belgische tak bestelt en betaalt voor het nieuwe dak (foto rechts).

2017. Workshops.
In 2016 is gendergelijkheid een belangrijk thema in onze vele gesprekken. Vrouwen hebben nog
steeds een grotere kans om in armoede terecht te komen. We beslissen, in samenwerking met de
Namwendwa Dairy Farmers Cooperation, om workshops op te zetten. De Belgische tak en een
premie van de vierde pijler zorgen voor de nodige fondsen.
Augustus 2017. In de workshops wordt soms gespeeld door acteurs, soms gewerkt in de vorm van
rollenspelen, en dit alles onder leiding van Annette. Ze zijn een groot succes. Er is vraag naar meer;
extra workshops worden aangeboden aan nog drie andere groepen.
Annette staat de vrouwen bij met raad en daad: korter bij het huis een kleine tuin aanleggen zorgt
voor grote tijdsbesparing.

Augustus 2017. Dankuwel sponsors! Samen met jullie bijdragen (witte omslag op de foto) kopen
de leden een grote tent en100 stoelen. Zij verhuren nu de tent en de stoelen en genereren
bijkomende inkomsten. Er is al grote vraag voor de komende eindejaarsfeesten. Veria en Mebra en
Robinah zeggen: dankuwel sponsors uit België.

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.

Augustus 2017.

De zaken gaan goed want de groep heeft een tweede grote tent (100 p) aangekocht. Op hun
vraag financiert de Belgische tak de aankoop van een kleine tent (50p).
Alle materiaal wordt nu verhuurd en zeker met de eindejaarsfeesten in zicht wordt dit een succes.
Dankuwel sponsors uit België.

Het verhaal van Regina.
2016. 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, shampo… 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.

Augustus 2017. Regina behaalt schitterende resultaten ondanks zware aanvallen van buiktyfus en
malaria. De Belgische groep betaalt samen met de leden van de Ugandese groep de dokterskosten
(foto 1) en haar laatste trimester (foto2). Een grote dank van Regina (foto3).

Concrete plannen voor 2017-2018.

•

De school krijgt een goed cijfer van de inspectie maar er moet een omheining komen en een
schoolpoort voor de veiligheid van de leerlingen en de erkenning van de school kan worden
ingetrokken (€2 500). Oproep aan bedrijven!

•

Kidiki Parents School en Kidiki Secundary School verder ondersteunen in de afwerking van
klaslokalen en de aankoop van didactisch materiaal.
Er is hoge nood aan veilige gasbranders (€160/st). Oproep aan leraars chemie!

Er is hoge nood aan tekstboeken (€15/st). Oproep

aan leraars geschiedenis, leraars

Engels, leraars aardrijkskunde!
Er is hoge nood aan wiskundemateriaal, o.m. schoolborden met ruitjes (€20/st).

Oproep

aan leraars wiskunde
•

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

•

Het huis van Lucy verder afbouwen: een dak op de extra slaapkamer.

•

Nieuwe leden zoeken voor de Belgische takken van de vrouwengroepen
(€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?

•

Op de campus van de school een kleine studio bouwen. Er is veel vraag van Belgische
vrijwilligers om in de school te komen werken. Nu verblijven ze soms in het internaat maar we
willen ze een eigen kleine verblijfplaats geven.

Wil je met ons meedenken/meewerken bel, schrijf, mail:
frieda de lannoy:

+32 2 305 83 56

of

+32 484 721 853

frieda.jos@telenet.be
Melsbroeksestraat 30 1830 Machelen
Wil je financieel steunen:
1. met fiscaal attest (vanaf €40 per jaar), 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 Uganda - fiscaal attest

2. wil je lid worden van de Kyebajja Tobona Women’s Group:
stort €3 per maand op rekeningnummer 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.

Website: http://www.okwagaanana.be/

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

