Activiteitenverslag Okwagaanana 2020-2021.
” It is only when the teeth come together that they will crash the bone”.
voor jos, voor altijd met ons.

Dit jaar een verslag, opnieuw niet als anders.
Corona zet nog altijd het leven van onze vrienden in Uganda op zijn kop.
Deze zomer opnieuw, 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).

“A miracle solution does not exist, but small steps can and will change things a lot”

Wilt u met ons meedenken/meewerken: bezoek de website,
bezoek 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.

Warme oproep:

meer dan ooit willen we onze vrienden in Uganda tonen dat ze het niet
alleen moeten doen.

Voor elke schenking in 2021 van €40 (of meer) krijgt u een
belastingvermindering van 45%.
of slechts € 22 na fiscale aftrek.

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 Development Groups:
stort €4 per maand op rekeningnummer BE22 979425679047
(BIC: ARSPBE22) van F. De Lannoy,
met mededeling:
“Kyebajja Tobona 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 2020-2021.

Dit activiteitenverslag nodigt u uit op onze website en facebookpagina
1. http://www.okwagaanana.be/
2. https://www.facebook.com/okwagaanana/
en vertelt u:
3. de realisaties, anders dan anders, in 2020-2021
4. de plannen voor 2022 en …

Dit realiseerden onze vrienden in Uganda samen met U!

Opm.: realisaties van 2020 - 2021 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:

2021

Groot nieuws! Kidiki SS heeft een eigen waterput!

2020
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 nomineert ons dossier!!!
Peter en ik werkten er heel hard aan met logistieke steun van Don Bosco.
Dankuwel Vlaams Brabant! Dankuwel Don Bosco!

2021
De drie klaslokalen en het laboratorium zijn nu volledig klaar: ramen, deuren, vloeren, verf
Jullie zorgden voor de afwerking van de klaslokalen.
BimSem, Mechelen ondersteunde de afwerking van het labo.
Groot is onze dank!

Leraars wetenschappen in Vlaanderen en vele anderen gingen in op de oproep:

Corona verstoort op dit ogenblik onze plannen.De aankopen moeten gebeuren in
Kampala en er is lange tijd verplaatsingsverbod.
In de volgende nieuwsbrief leest u vast meer.
Dankuwel!

A-level op Kidiki. De droom komt steeds dichterbij!

En nog goed nieuws:
In april 2021 behalen Julius en Wilson en Philip en Resty hun universitair diploma. Ze zijn
nu bevoegd om les te geven op A-level niveau!
Deze studies combineerden ze samen met hun taak als leraar. Deze studies financierden
ze zelfstandig.
Respect

2020
De studenten van Academics For Development of AFD van de universiteit Leuven zouden
in de zomer 2020 hun irrigatieproject implementeren…helaas.
Ze presenteren wel een uitvoerige studie (zie website).
Groot is onze dank.
2021
AFD-Leuven adopteert opnieuw ons project..
We stellen ze aan u voor.
Het team in België

Coach: An-Sofie

Karina, Michiel, Chaim, Nick, Katelijne,Esther.
Het team in Uganda

Directeur Michael.

Julius

Wilson

De plannen.
Gedurende een gans academiejaar, samen met Kidiki SS, werken aan de ontwikkeling van
een pedagogisch project dat o.m. zeer concreet toont hoe men op een klimaatverantwoorde manier aan landbouw en irrigatie kan doen en op een wijze die selfsustainable is door op termijn inkomen te genereren. Hiertoe willen ze
•
•
•
•
•

een duurzame proeftuin (0.5ha) uitbouwen met eigen irrigatiesysteem op basis van
agroforestry, gebruikmakend van een efficiënt, duurzaam watersysteem en -beleid
cursussen en handleidingen hieromtrent opstellen, deze definitief opnemen in het
curriculum ter sensibilisering van leerkrachten, ouders rond duurzaam irrigeren en impact
op armoede
opgedane kennis/ervaring via workshops delen met 2 Development Groups (50 leden) en
zo impact verhogen
in 2023: accreditatie voor A-level
op lange termijn: aandacht voor aanvullende bronnen van inkomsten, ondernemerschap.

In oktober 2021 opent de school, alleen voor de laatstejaars.
Dankuwel kleindochters Lena en Elly dat dit covidveilig kan gebeuren.

In 2021 een super mooie bijdrage van H.Hart van Maria Berlaar,de school van Lena en
Elly!
2020
Kidiki SS blijft niet bij de pakken zitten. Zij starten een bananenplantage op de compound
van de school. Leraars maken bakstenen.Prachtig!

2021
De scholen zijn nog altijd gesloten!!!
Geen leerlingen betekent geen inkomen voor de leraars. Maar! De leerkrachten blijven
creatief. Ze bouwen een mini biggenproject uit.
Respect.
Jullie helpen met de afwerking van de stallen en kopen voeding. Dankuwel!

En de zaken gaan goed!

2019
Grote dank aan Peter en Eva en Vinnie en Kika en hun vele vrienden voor de actie:
‘Lasagna for Uganda’.

2020
Opnieuw komen Peter en Eva en Vinnie en Kika in actie.: ‘Oegandellonie’

Grote dank aan Peter en Eva en hun vele vrienden. Jullie centen gaan naar lonen voor de
leerkrachten.

In 2020 en in 2021
betalen ook de gemeente Machelen en Okwagaanana een deel van de lonen op Kidiki SS
Secondary School..

Webale ino ino ino (veel veel veel dank)!

Kidiki Parents’ School (lagere school).

2020-2021.
Directeur Kitonto en zijn team zorgen, zelfs in corona-tijd voor een mooie groene
‘compound’. Dankuwel directeur Kitonto en zijn team!.

2021. Leraar Julius verzorgt nog steeds de kippen en de opbrengst gaat naar de school.

2020-2021.
Ook de directie en de leraars van Kidiki Parents ontvangen ondersteunend loon. Dank aan
de gemeente Machelen en Peter en Eva en Vinnie en Kika.

December 2021.De school heropent (waarschijnlijk) in januari 2022. De leerlingen krijgen nu al
ondersteunend materiaal. Het wordt spannend. Hoeveel kinderen kunnen terugkeren?
In het zesde leerjaar zullen nu leerlingen zitten van 15-16-17 jaar oud! Ze verloren allen twee
schooljaren! Gelukkig komen de meeste leerkrachten terug

2021.
Ook hier bouwt men een watertank. 11-11-11 vierde pijler zorgde voor de nodige centen.

Dankuwel!
En ze bouwen verder aan de nieuwe leraarskamer (op de achtergrond).

Development Groups.

We ondersteunen 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
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, …

2021
Ook dit jaar geen bezoek uit België, geen ontmoetingen,minder verhalen.
Maar wachten staat niet in het woordenboek van de leden! Op kleine schaal doen ze proeven met
nieuwe gewassen. De leden komen opnieuw een paar keer samen. Ze overleggen, plannen, zijn
actief bezig.Robinah volgt cursus en geeft workshops omtrent juiste medicatie voor de kippen.
Leden leren yoghurt maken.

Jullie schenken alle leden een extra bijdrage voor Kerstmis 2020!
Ook in coronatijden, tijden met veel inkomensverlies, hebben alle leden een mooie Kerst.

Webale ino ino ino!
2020. Allen samen ondersteunden 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.
2021.
Rose (onderaan links op de foto) blijft heel actief en toont fier haar oogst Respect!.

U realiseert dit alles, samen met hen!

Kidiki Tweyambe Development Group.
2020 - 2021
Feesten nog steeds niet mogelijk in Uganda. Het ‘feestproject’ kent zware tijden: tenten, stoelen,
kookmateriaal blijven opgeborgen...

Voorzichtig een eerste meeting.

2020-2021
Wat in 2019 nog een hoop bakstenen was is in september 2020 een gebouw in wording.
Is in september 2021onder dak.
Het wordt een opslagplaats voor het tentenprojec.t, Andere ruimtes worden verhuurd en
zullen extra inkomen genereren voor de leden van de groep..
Hun bijdragen, uw bijdragen. Opnieuw een stap richting toekomst.

2019

2020

2021
U bouwt mee!
Samen met hen is 1 + 1 = 3

Vocational Training Center (VTC).
Wat Stephen en de leden van het VTC realiseerden/realiseren:

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

2020.
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,
bouwt stallen voor koeien, geiten en varkens.

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!!!

2021.

Een heel belangrijke stap.

Het VTC opereert nu helemaal zelfstandig!
Al10 koeien en 4 kalfjes
Het ‘Green house’ staat vol plantjes..
10 acres mais en sojabonen en opnieuw drie oogsten.
Training van farmers in ‘making silage’ en ‘forage stoaring’ en ‘making yoghurt’ en ‘milking process’

Respect.

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.
Als corona het toelaat starten de cursussen in januari 2022.
Respect!

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

Concrete plannen voor 2021-2022.
•
•

A-level op Kidiki SS. De infrastructuur is er. Nu enkel nog de nodige administratieve
stappen zetten.
Een verblijfplaats voor de leerkrachten op het terrein van de school is nog een
voorwaarde voor het oprichten van A-level. We zoeken € 5000. Wie zoekt mee?

•

Het irrigatieproject en de proeftuinen van AFD en Kidiki realiseren. We vroegen
subsidie aan de provincie Vlaams Brabant . In januari valt de beslissing. Spannend.
Je hoort nog van ons.

•

Een project opzetten voor de uitbouw van de schoolbibliotheek. Wie bouwt een
samenwerking op met een bibliotheek in België?

•

We roepen alle Belgische leden op om in 2022 één nieuw lid aan te brengen voor
de Belgische tak van de Development Groups (€ 4 euro per maand).

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

Stort elke maand €4 op het rekeningnummer BE22 979425679047 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

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 2021krijgt u vanaf € 40 een
belastingvermindering van 45%.
of slechts € 22 na fiscale aftrek.
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 €4 per maand
op rekeningnummer BE22 979425679047 (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)

