Activiteitenverslag 2017-2018.
” 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/

Dit realiseerden onze vrienden in Uganda samen met U!
Opm.: realisaties van 2017-2018 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:
Augustus 2017.
De printer is aangekocht en voor het eerst tikken alle leerkrachten hun lessen en examens
zelf uit en printen ze op de school. Niet langer naar de stad! Ook de rapporten worden nu
afgedrukt en alle leerlingen krijgen hun resultaten na één dag in plaats van na een week.
Het computerprogramma voor het secretariaat is een grote
ondersteuning voor Rusty, de rechterhand van directeur
Michael.
Voor de lessen ICT worden twee leerkrachten aangeworven.
De helft van hun loon wordt betaald door België
In het lokaal van Sec. 2 ligt nu een cementen vloer. Veel dank aan de bezoekers uit België

juni 2017

augustus 2017

September 2017.
De nieuwe leraarskamer is af en een eyecatcher voor de school.
Directeur Michael en zijn team zorgden voor de mooie verflaag.

In de ramen van de bibliotheek zit nu overal glas (geen regen meer in de bib) en kunnen
plannen gemaakt worden voor de aankoop van boeken. Dankuwel Michael!
Rekentoestellen en sportmateriaal uit Nederland en België.

Nu is er hoge nood aan didactisch materiaal voor alle aangeboden richtingen!
Juni – juli 2018.
Aankoop van nieuwe handboeken, didactisch materiaal, sportmateriaal, zelfs
raamdecoratie. Aankoop van boeken en boekenrekken voor de bib Veel dank aan de
Streetfriends uit België en het Nederlands wiskundefonds.

Bouw van drie nieuwe klaslokalen. Veel dank aan jullie, sponsors uit België!

Nu is het sparen voor de afwerking binnenin.

Bouw van een kippenhok om zelf inkomsten te genereren. Het
Torfsfonds financierde na jullie massale respons!

Labomateriaal wordt overgevlogen uit België. Dank aan de pilooot Fouad en de Karel de
Grote hogeschool en Immanol en Marleen! Van KdG naar Kidiki de Great!

Juli 2018.
Directeur Michael slaaagt erin om het vacinatieteam, dat op dat ogenblik alle bewoners
test op hepatitis B naar de school te halen. Alle leerlingen van Kidiki Secundary en van
Kidiki Parents worden gratis getest. Dankuwel Michael!

En om directeur Michael te belonen voor zijn zo grote inzet voor de school verrastten we
hem, samen met leraars Julius, Wilson en Philippe, met een opknapbeurt voor zijn bureel
op Kidiki. Dankuwel sponsors!

En zeker niet te vergeten, de nieuwe toegangspoort Dankuwel sponsors!!

Kidiki Parents’ School (lagere school).
In het jongensinternaat is de vloer nu volledig gecementeerd. Het meisjesinternaat kreeg
een nieuwe laag verf. Dank aan de bezoekers uit België!

Aankoop van nieuw didactische platen, van schoolboeken, van sportmateriaal, van
boekenrekken en aanstelling van een verantwoordelijke voor het gebruik van alle
materialen.Dank aan de kinderen van de Esdoornschool uit Hombeek!

Voor het eerst een grote feestmaaltijd voor de kinderen van Kidiki Parents: rijst, zoete
aardappelen, groenten, kip, ananas en een echte frisdrank. Met grote dank aan de
Esdoornschool.

Kyebajja Tobona Women’s Group (KTWG)
23-3-2018:
Veria overlijdt heel plots en onverwacht.
een groot verlies voor de groep Kyebajja Tobona Womens’Group.
Veria was mede-oprichtster van de groep. een uitzonderlijk leidinggevende, sterke vrouw. een
goede vriendin. een dame met zoveel kracht en zoveel humor.
Veria, een voorbeeld voor ons allen.

Wat de vrouwen samen met U realiseerden/realiseren.
We ondersteunen nu twee groepen heel actief. Kyebajja Tobona Womens’Group en
Kidiki Tweyambe Development Group.

Kyebajja Tobona Womens’Group
Augustus 2017.
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 - juli 2018.
In het kader van het ‘feestproject’ zijn nog eens 100 stoelen aangekocht. Er worden ook
feestjurken gemaakt en samen met de tenten en de kookpotten wordt alles te huur
aangeboden. In Uganda is feesten immers iets wat men deelt met het ganse dorp.
Alle leden van de groep krijgen tevens een extra financiële injectie voor het betalen van de
schoolrekeningen, het kopen van extra voeding, het betalen van dokterskosten,…(zie foto1
en 2)
De Ugandese leden doen het goed, ze verhogen lichtjes hun maandelijkse bijdrage en
starten een spaarplan (135 000Ush per maand = 32 euro).
Ook de varkens krijgen extra voeding uit België in deze droge periode (foto 3 en 4).
Robinah en Mebra leren de leden hoe een kleine moestuin aan te leggen vlak bij het huis
en goed zichtbaar zodat iedereen weet ‘ These are members of Tobona’ (foto 5).

Twee leden van de groep hebben tot onze grote verrassing nog geen officiële
identiteitskaart. De Belgische leden maken dit in orde.

De rolstoel van Ronald, de man van Rose, is dringend aan herstelling toe. De Belgische
leden gaan voor de herstelling! Groot is hun dank!

Kidiki Tweyambe Development Group.
Augustus 2017.
De zaken gaan goed want de groep heeft een tweede grote tent (100p) 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.

Juni-juli 2018.
De groep krijgt een extra financiële injectie uit de Belgische tak en besluit dit bedrag in de
spaarpot te stoppen voor de aankoop van één grote stapelruimte voor de tenten, stoelen,
kookpotten. Nu staat alles verspreid bij verschillende leden.
Zelf hebben ze hun aantal stoelen uitgebreid van 140 tot 250.
Verschillende leden krijgen een mooie tafeldoek uit België

Vocational Training Center (VTC) en NDFC (Namwendwa Dairy Farmers
Cooperation).
Wat de leden van de Coöperatie samen met U realiseerden/realiseren:
April 2018.
Het hoofdkwartier van het NDFC verhuist naar het centrum van het dorp.

Juni - juli 2018.
Het NDFC opereert vanuit het centrum en werkt samen met EADD : melk wordt
opgehaald bij de leden en verkocht op de lokale markten en in de steden. Het yoghurtprogramma loopt vlot (de frigo is leeg op het einde van de dag)

2018 op het Vocational Training Centre
Stephen bouwt, met steun uit Uganda en de opbrengst van het stuk land, een dam en
het daarbij horende irrigatieproject.

Stephen zal ook een verantwoordelijke aanstellen voor de coordinatie van de
werkzaamheden op het VTC. We beslissen om de helft van het loon te betalen. Het blijft
zijn en onze grote droom om het VTC uit te bouwen tot een voorbeeldcentrum voor
beroepsopleidingen. Een centrum dat jonge mannen en vrouwen wil opleiden met focus
op ecologie en duurzaamheid.
De leerlingen van Kidiki Secundaire School hebbben er nu al hun eigen ‘moestuin’ en
lopen er stage.

Concrete plannen voor 2018-2019.

•

Sponsoring zoeken voor de dringend nood aan nieuwe klaslokalen in Kidiki SS. We zoeken
scholen die een project willen opzetten. Wie zoekt mee?

•

Sponsoring zoeken voor het upgraden van het computerlokaal op Kidiki SS. We zoeken
7/14 ICT-bedrijven die elk € 1 000/€ 500 sponsoren. Voor info: stuur een mail.

•

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

•

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 tak 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 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 een campingplaats in het VTC en wil zo een bijkomend inkomen
genereren. We zoeken reisorganisaties die interesse tonen. Wie zoekt mee?

•

Op de campus van Kidiki SS 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)

