Activiteitenverslag Okwagaanana 2019-2020.
” It is only when the teeth come together that they will crash the bone”.
(Afrikaans spreekwoord)

voor jos, voor altijd met ons.

Dit jaar een verslag niet als anders.
Corona heeft ook het leven van onze vrienden in Uganda op de kop gezet.
Deze zomer ook geen afreizen ‘to my second home’…
De totale impact van de pandemie kennen we nog niet.
Zeker is dat het niet meer wordt als vroeger.
Niet bij ons, niet in Uganda.
Maar, “It is only when ….”(zie hierboven).

Wilt u met ons meedenken/meewerken: bezoek de website,
facebook, bel, schrijf of mail:
frieda de lannoy:
+32 2 305 83 56
Melsbroeksestraat 30 1830 Machelen

of

+32 484 721 853

Mail: frieda.jos@telenet.be
Website: www.okwagaanana.be
Facebook: https://www.facebook.com/okwagaanana/

Wilt u financieel steunen:
Dit jaar anders dan anders!
Scholen hadden ons project opgenomen voor hun jaarlijkse acties.
Corona dwarsboomt al hun acties.
De plannen van een evenement rond het boek
‘Feitenkennis’
van Hans Rosling
met bijhorende info over het project.
worden opgeborgen
Warme oproep:
meer dan ooit willen we onze vrienden in Uganda tonen dat ze het niet
alleen moeten doen.

Voor elke schenking in 2020 van €40 of meer krijgt u een
uitzonderlijke belastingvermindering van 60%,
tegenover de gebruikelijke 45%.
Dit jaar anders dan anders!
Steunen kan:
• met fiscaal attest (vanaf €40 per jaar), dan stort u op
rekeningnummer: BE84 4358 0341 0159 BIC KREDBEBB van:
Via Don Bosco, Guldendallaan 90, 1150 Sint Pieters Woluwe,
met mededeling:
B 644 Namwendwa Uganda - fiscaal attest
• wilt u lid worden van de Kyebajja Tobona Women’s Group:
stort €3 per maand op rekeningnummer BE22 979-4256790-47
(BIC: ARSPBE22) van F. De Lannoy,
met mededeling:
“Kyebajja Tobona Women’s Group”
en stuur een mailtje met de bevestiging van uw instap.
frieda.jos@telenet.be

Dankbare groet aan U allen,
frieda en de kinderen
en jos altijd met ons.

Op de volgende bladzijden leest u alles over de realisaties van 2019-2020.

Dit activiteitenverslag nodigt u uit op onze website en facebookpagina.
Vertelt u:
1.
2.
3.
4.

http://www.okwagaanana.be/
https://www.facebook.com/okwagaanana/
de realisaties, anders dan anders, in 2019-2020
de plannen voor 2021 en …

Dit realiseerden onze vrienden in Uganda samen met U!
Opm.: realisaties van 2019 - 2020 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 Secondary School
Wat Kidiki samen met U realiseerde/realiseert:

2019
De drie klaslokalen zijn binnenin volledig afgewerkt: ramen, deuren, vloeren, pleisterwerk
en Kidiki bracht de kers op de taart: een mooie verflaag op de muren.

Lena in Uganda, een droom

Dank aan de ouders van Kidiki en dank aan U.
Nieuwe boeken in de biblioteek. De bib/examenruimte krijgt binnen en buiten een
nieuwe verflaag. Het jongensinternaat (laatste foto) is nu bijna volledig afgewerkt. Enkel
nog wat verf op de muren binnenin.

Elektriciteit in Uganda …niet zo betrouwbaar. Met de nieuwe batterijen wordt het nooit
meer donker op Kidiki (foto1onderaan).Dankuwel!
Student David (foto 2 onderaan) verft de deuren en ramen van het jongensinternaat. Het
voorbereidend werk gebeurde door onze Belgische bezoekers en door frieda (helaas
geen foto’s)

De bezoekers uit België starten een ‘gele - hesje - veiligheidsproject’. Leerlingen die ver
van de school wonen, zijn nu zichtbaar in de ochtend- en avondschemering.
De hesjes zijn ook handig tijdens een partijtje volleybal.

Elke dag posho en bonen! Nu niet meer! Rijst en andere
groenten brengen afwisseling. Dankuwel Lena en Elly.
Ook in 2020 een super mooie bijdrage van
H.Hart van Maria Berlaar,
de school van Lena en Elly!
Dankuwel!
Academics For Development of AFD van de Universiteit Leuven
aanvaardt ons projectvoorstel om samen met Kidiki een
duurzaam plan op te stellen voor het genereren van eigen
inkomsten. Het samenwerken loopt over een gans
academiejaar!

Aankoop van drie nieuwe smartphones voor de verantwoordelijken in Uganda.
Julius, Wilson en Rogers.
Een vlotte communicatie met AFD is een must.

2020
De studenten zouden in de zomer 2020 hun irrigatieproject implementeren…helaas.
Ze presenteren wel een uitvoerige studie (zie website).
Groot is onze dank.

Corona zet het leven van onze vrienden totaal op zijn kop!
De scholen gaan half maart dicht en zijn nog steeds gesloten.
De regering beslist dat voor alle leerlingen, uitgezonderd voor S4 (finaliteitsjaar),
het jaar 2020 een ‘verloren’ schooljaar is!!!
Alle leerkrachten vallen zonder inkomen !!!
.
Leraars beginnen een kippenproject, maken bakstenen,…
En helaas ook: meisjes worden uitgehuwelijkt...

Maar U
ondersteunt alle leerkrachten met drie maanden salaris! Dankuwel!
Voor de leerlingen van S4 heropenen de klassen half oktober. Alle veiligheidsmaatregelen
worden in acht genomen.

Ook geen verloren jaar voor de Streetfriends! Door hun acties in ‘De warmste week’ staat
nu op Kidiki SS een grote watertank! Dankuwel Streetfriends!

Grote dank aan Peter en Eva en Vinnie en Kika en hun vele vrienden voor de actie:
‘Lasagna for Uganda’.

Hoe hun bijdrage o.m. wordt gebruikt leest en ziet u in wat volgt.
Bouw van drie nieuwe klaslokalen en een laboratorium!
Ondanks alle corona uitdagingen komt Kidiki SS zo opnieuw een stap dichterbij de
realisatie van hun en onze grote droom ‘A-level op Kidiki’.
Maar ook de provincie Vlaams-Brabant nomineerde ons dossier!!!
Peter en ik werkten er heel hard aan met logistieke steun van Don Bosco.
Dankuwel Vlaams Brabant! Dankuwel Don Bosco!

Ook groot nieuws van AFD-Leuven. De ‘Academics For Development’ stemmen ermee
in om ook dit jaar het project te adopteren. Een nieuwe ploeg gaat samen met Kidiki een
duurzaam plan opstellen voor het genereren van eigen inkomsten.
We stellen ze aan u voor:

Ignace (coach)

Lara

Joshua

Line

Amadeo

An-Sofie

Viktor

Het team in Uganda:

Directeur Michael

Julius

Wilson

Geen openbaar vervoer in Uganda tijdens deze vreemde coronatijden.
U koopt
5 fietsen voor de leerkrachten. Prachtig!

En Kidiki SS blijft niet bij de pakken zitten. Zij starteneen bananenplantage op de
compound van de school. Leraars maken bakstenen.Prachtig!

Kidiki Parents’ School (lagere school).
2020. Directeur Kitonto en zijn team zorgen, zelfs in corona-tijd,
voor een mooie groene ‘compound’!
Dankuwel! Samenwerkingsontwikkeling!

Corona zet ook hier het leven van onze vrienden totaal op zijn kop! De scholen gaan half
maart dicht en zijn nog steeds gesloten. De regering beslist dat voor alle leerlingen,
uitgezonderd P7 (finaliteitsjaar), het jaar 2020 een ‘verloren’ schooljaar is!
Alle leerkrachten vallen zonder inkomen.
U ondersteunt ook hier
alle leerkrachten met drie maanden salaris!
Dankuwel!

2019
Kidiki Parents start een kleuterafdeling geleid door super leerkrachten.

De oude schoolkeuken (foto1) was dringend aan vervanging toe. Een nieuwe keuken
(foto 2) en een leraarskamer (foto 3) staan op het programma.
We zitten voor beiden in de ruwbouwfase.

Nu nog de afwerking.
Frisbees en volleyballen en nog veel meer toveren Thalita en Mathias en Magda, onze
bezoekers uit België, uit hun koffers. Het zorgt voor dolle pret.

2020.
Op 15 oktober heropenen de klassen voor de laatstejaars of P7. Alle leerlingen van P7
verblijven nu op het internaat en kijk hoe hard ze hun best doen om de school corona-vrij
te houden.

2019 De lagere school in Berlaar van kleindochter Elly stapt en stapt en stapt… en met de
sponsorcenten begint Kidiki Parents een kippenproject. Ze bouwen een grote kippenstal
en kopen 150 kippen. Leraar Julius is de geknipte kippenboer.
Dankuwel aan de kinderen van de Misstraat in Berlaar!
Met de opbrengst eten alle kinderen nu elke maand rijst en meer groenten in plaats van
elke dag posho en bonen.

2020 Ondanks corona worden ook nu de kippen niet vergeten. Met
dit project verdient Kidiki Parents € 320.
Dankuwel Kidiki Parents!

Respect!
De Odisee Hogeschool Brussel schenkt heel wat schoolmateriaal. Helaas…u weet
wel…het meeste materiaal is nu nog in België... Maar in 2021:
ik ga op reis en ik neem mee…

Development Groups.

We ondersteunen nu twee groepen heel actief.
1. Kyebajja Tobona Development Group
2. Kidiki Tweyambe Development Group.

Wat de groepen samen met U realiseerden/realiseren

Kyebajja Tobona Development Group.
Voor Veria, altijd met ons.
Deze sterke dame blijft een voorbeeld voor ons allen.

2020
Dit jaar geen uitgebreid bezoek aan onze vrienden,
geen ontmoetingen,
minder verhalen…
2019. Allen samen ondersteunen we Rose met de bouw van haar huis. Rose heeft nu een
eigen moestuin en een kleine bananenplantage. Ze volgt een naaicursus en een cursus
manden vlechten. Rose begeleidt nu zelf andere leden voor wie het wat moeilijker gaat.

.

2020
Staat jammer genoeg ook voor de leden van de groep
volledig in het teken van Covid-19! Nooit eerder deed een crisis zo brutaal beseffen
wat het belang van een groep betekent voor de leden:
geen bijeenkomsten meer,
niet meer op bezoek bij de andere leden,
geen extra inkomen door het verhuur van tenten
niet meer samen naar de markt om hun producten te verkopen, …

2019
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,…( foto1 en
foto 2)
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).

Voor heel wat leden was het een moeilijk jaar door de lange droogte. Mede daardoor
was ook het verhuren van de feestjurken geen groot succes. We overleggen, zoeken hoe
het anders kan en spreken en overtuigen mekaar dat, zeker als het moeilijk gaat, de
meetings nog belangrijker zijn.
Onderstaande beelden, doorgestuurd in november 2019, tonen duidelijk dat
bemoedigende woorden en daadwerkelijke voorbeelden ‘change-makers’ zijn.

De rug van een Afrikaanse vrouw wordt al te vaak zwaar belast. Na een demonstratie zijn
de vrouwen gewonnen voor het poetsen met een vloertrekker!
Alle leden van de groep krijgen een trekker. Dankuwel Belgische leden.

De vrouwen starten een naaiatelier en de Belgische leden financieren 8 naaimachines.
Nicole schenkt, in naam van haar overleden vriendin, exclusief naaigaren en
borduurgaren.

2020. Covid-19 legt alle lessen stil!

2020.
Mede dank zij uw hulp is Regina is nu afgestudeerd op Kidiki. Zij en haar familie zijn en
blijven u heel erkentelijk.

Helaas door de sluiting van de scholen kan Regina nu niet verder studeren, Haar droom is
verpleegster worden. Nu werkt ze in een kleine shop.

En waar vinden we toch wel een beetje materiaal van Odisee Hogeschool Brussel?
Juist ja!
In januari 2020 vertrek ik voor een kort verblijf naar Uganda naar aanleiding van het
huwelijk van Michael.
Ik ga op reis en ik neem mee:

Dankuwel Odisee Hogeschool Brussel.

Afwachten staat niet in het woordenboek van de leden! Op kleine schaal doen ze
individueel proeven met allerlei nieuwe gewassen.

Waarom onze oproep tot samenwerking en steun? Samen met hen is 1 + 1 = 3

Kidiki Tweyambe Development Group.

2019
De Ugandese groep koopt een stuk land en de Belgische groep koopt de bakstenen voor
het bouwen van een opslagruimte voor de tenten en stoelen

Nu is het samen sparen voor het bouwen, een dak, ramen, deuren, …

2020
Wat in 2019 nog een hoop bakstenen was
is in september 2020 een gebouw in wording.
Het zal een opslagplaats huisvesten voor het tentenproject en voor een nieuwe shop.
Hun bijdragen, uw bijdragen. Opnieuw een stap richting toekomst.
Dankuwel!

Beelden van januari 2020. Het lijkt wel een andere wereld
De leden op groepsuitstap, frieda in Uganda...

November 2020. Voorzichtig een eerste meeting!

En wat gebeurt er zoal nog in coronatijden?
Ze starten een nieuwe kippenfarm.
Respect!.

Waarom onze oproep tot samenwerking en steun? Samen met hen is 1 + 1 = 3

Vocational Training Center (VTC).
Wat Stephen en de leden van het VTC realiseerden/realiseren:
2019
Stephen (zie foto), de verantwoordelijke voor het Vocational
Training Centre, werkt heel hard aan de uitbouw van het VTC.
Samen met de overheid bouwt hij een groot irigatiesysteem.
Studenten leren er hoe het moet

Bouwen van een koeienstal voor 15 koeien (foto 1), nieuw dak voor het ‘milk processing
house’(foto 2). De kinderen en ik overleggen met Stephen (foto 3).

2020
Een heel belangrijke stap. Stephen verkrijgt de officiele accrediitatie voor het VTC!
Respect!!!!

Stephen breidt de veestapel op het VTC uit met 6 koeien en werkt de kippenstal af. Hij
koopt een tweedehandsmachine om boter te maken en plant mais en soya.
Drie oogsten dit jaar
Respect!!!

Stephen stelt een verantwoordelijke aan voor de coördinatie van de werkzaamheden op
het VTC. Wij beslissen, in uw naam, om de helft van het loon te betalen.
Groot is hun dank.
Het was de grote droom van Jos,
het is de grote droom van Stephen, zijn team en wij om
het VTC uit te bouwen tot een voorbeeldcentrum voor beroepsopleidingen.
Een centrum dat jonge vrouwen en mannen opleidt
met de focus op ecologie en duurzaamheid.
Waarom onze oproep tot samenwerking en steun? Samen met hen is 1 + 1 = 3

Een kleine herinnering.
Ik kan het niet laten.
April 2019. Een droom werd waar!
Onze kinderen en kleindochter Lena in Uganda!
Kristel en Peter en Eva en Annelien en Lena op bezoek.
Dagen om te koesteren en om nooit te vergeten.
Een paar sfeerbeelden:

Een grote eer: het planten van een eigen mangoboom.

Overleg met Stephen en de Development Groups

Jos is voor altijd met ons in Uganda.

Helaas, deze zomer geen terugkeer naar ‘My second family’.
Maar wel:

2020.
Januari. Grote dag! Michael huwt Juliet.
Sophie, Koen en ik gaan in op de uitnodiging en we gaan voor één weekje.
Op het feest 1000 genodigden! Een dag om nooit te vergeten.

Gefeliciteerd Juliet en Michael!

Wordt U ook zo gelukkig van al dit goede nieuws?
Help ons om nog meer goed nieuws te maken.
Zoek mee naar sponsors: vrienden
scholen, bedrijven…
Organiseer zelf een actie.

Concrete plannen voor 2020-2021.

•

Verdere voorbereiding voor het oprichten van A-level op Kidiki SS.
Nu biedt Kidiki SS enkel O-level aan (eerste 4 jaren van het secundair). De leerlingen
vragen dringend om de oprichting van de laatste twee jaren (A-level).
De ruwbouw voor drie extra klassen en een nieuw laboratorium is klaar.
Nu nog de afwerking. We zoeken €2 000

•

Een verblijfplaats voor leraren op het terrein van de school is een van de
noodzakelijke voorwaarden voor het oprichten van A-level.
We zoeken € 5 000

We zoeken hulp in het zoeken naar sponsors.
Hieronder een ontwerpplan voor de verblijven van leraars.

•

Water is een groot probleem op de beide scholen van Kidiki.
We zoeken 2 x € 1 400 voor de aankoop van twee watertanks van 10 000 l.
De Streetfriends schonken al één tank voor Kidiki SS. Nu nog
een tweede tank voor Kidiki Parents.
We zoeken € 1400.

Wie helpt ons zoeken naar sponsors?

•

Kidiki Parents School en Kidiki Secundary School verder ondersteunen. Kidiki SS heeft die
A-level echt nodig!
We zoeken scholen, jeugdverenigingen die een project willen opzetten,
sponsoractiviteiten organiseren.

Wie zoekt mee?
•

Een project opzetten voor de uitbouw van de schoolbibliotheek in Kidiki.
Waarom geen
samenwerking met een bibliotheek in België?

Wie zoekt mee?

•

We roepen alle Belgische leden op om in 2021 één nieuw lid aan te brengen
voor de Belgische tak! (€3 per maand). Zo ondersteunen we hen in deze moeilijke
coronatijden .

Het antwoord op de vraag
“hoe kan ik lid worden van de Belgische tak
van de groep?”
is
heel eenvoudig:

Stort elke maand €3 op het rekeningnummer BE22 979- 4256790-47 van F.
De Lannoy met de vermelding “Kyebajja Tobona Womens’Group” en stuur
een mailtje met de bevestiging van uw instap naar frieda.jos@telenet.be

•

Samenwerking met Machelen en Vilvoorde en Kampenhout verder uitbouwen.

•

Stephen verder ondersteunen in de uitbouw van het
Vocational Training Center (VTC), het centrum voor
beroepsopleidingen. Hij levert prachtig werk. Respect!

Wie zoekt mee?

Wilt u met ons meedenken/meewerken: bel, schrijf, mail:
frieda de lannoy:
+32 2 305 83 56
Melsbroeksestraat 30 1830 Machelen

of

+32 484 721 853

frieda.jos@telenet.be
Website: http://www.okwagaanana.be/
Facebook: https://www.facebook.com/okwagaanana/

Wilt u financieel steunen:
Voor elke schenking in 2020 van €40 of meer krijgt u een
uitzonderlijke belastingvermindering van 60%,
tegenover de gebruikelijke 45%.
Steunen kan:
1. met fiscaal attest (vanaf €40 per jaar), dan stort u op
rekeningnummer: BE84 435-8034101-59
(BIC: KREDBEBB) van
Via Don Bosco, Guldendallaan 90, 1150 Sint Pieters
Woluwe,
met mededeling: B 644 Namwendwa Uganda fiscaal attest

2. wilt u lid worden van de Kyebajja Tobona Women’s Group:
stort €3 per maand
op rekeningnummer BE22 979-4256790-47 (BIC: ARSPBE22)
van F. De Lannoy met mededeling “Kyebajja Tobona Women’s
Group” en stuur ons een mailtje met de bevestiging van uw
instap. frieda.jos@telenet.be

Aan U allen:

Dankbare groet,
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).

