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Maastricht, december 2014 
 

Beste Vrienden van Kiwanuka, 
 
Het verheugt ons u hierbij de jaarbrief 2014 aan te bieden. 
 
Onderwijs helpt de ongelijkheid in de wereld kleiner te maken. 
 
Geprikkeld door het boek “Kapitaal in de 21ste eeuw” van de Franse econoom Thomas Piketty wordt er 
weer een levendige discussie gevoerd over de ongelijkheid in de wereld, en binnen landen. Over één kwestie 
is iedereen het eens: meer en beter onderwijs zorgt overal voor minder ongelijkheid. Onderwijs is dus een 
belangrijke factor voor economische ontwikkeling. 
 
De Stichting Kiwanuka is trots op de resultaten van het laten 
studeren van Oegandese meisjes met financiële steun van de 
Stichting Kiwanuka. In 2013/2014 behaalden drie meisjes 
hun diploma als verpleegkundige en zij vonden ook direct 
een baan. 
 
Eind 2014 volgden vijf andere meisjes met ook een diploma 
verpleegkunde en zij gaan nu op zoek naar een baan. In januari 
2015 krijgt Wanyana Prossy haar universitaire diploma “Home 
economics with education”.  
 

 
Wanyana Prossy in 2014 – in de balk van  
deze nieuwsbrief staat Wanyana zo’n  
10 jaar geleden 

 
Jolanda Koetsier en Sjef Haan –  

sponsors van Wanyana Prossy 
 

 
 
 
 
 

 
 

Wanyana was het eerste meisje dat Kiwanuka in 2004 ging 
steunen en dat nu met hulp van Kiwanuka na 6 jaar 
middelbare school en 3 jaar universitaire opleiding een mooi 
diploma behaalt. 
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Los van het bovenstaande zitten op dit moment 
28 meisjes op de middelbare school en 11 
meisjes volgen een vervolgopleiding. 
Begin 2015 (het schooljaar loopt in Oeganda 
van januari t/m december) verwachten wij dat 
tussen 5 – 8 meisjes de Oegandese variant van 
de CITO toets op een dusdanig niveau afsluiten 
dat ze via de Stichting Kiwanuka naar de 
middelbare school kunnen. Voor deze meisjes 
zoeken wij nog sponsors: voor 500 Euro per jaar 
(aftrekbaar van de belasting) kunt u een meisje 
een mooie toekomst bieden. 
Zie voor meer informatie 
http://www.kiwanuka.nl/nl/fondsenwerving.html  

Afgestudeerden Winnie Naluwu en Mary Gortrete Namuyombya 
  
Ebola in Oeganda 
 
Een aantal West-Afrikaanse landen wordt geteisterd door ebola. Hoe is het in Oeganda met ebola? Tot op 
heden is er in 2014 geen ebola geconstateerd in Oeganda, maar het Marburg-virus, een variant van het ebola-
virus, heeft ook in 2014 weer voor enige slachtoffers gezorgd. Dit Marburg-virus veroorzaakt al vele jaren in 
Oeganda regelmatig ernstige gezondheidsproblemen. De infrastructuur van de gezondheidszorg moet op vele 
punten verbeterd worden, maar als het gaat om deze besmettelijke ziekte heeft Oeganda, zeker voor 
Afrikaanse begrippen, goede maatregelen genomen. In Oeganda zijn voldoende onderzoeksfaciliteiten om  
het virus snel te kunnen herkennen en zijn er ook quarantaine mogelijkheden om patiënten te kunnen isoleren, 
waardoor verspreiding van de ziekte kan worden voorkomen. De Oegandese cultuur om zeer openlijk te 
kunnen praten over ziekte, en het voorkomen daarvan, helpt ook bij het verbeteren van de gezondheid van de 
Oegandese bevolking. 
  
Financiën 2014 
 
Medio december zag het er naar uit dat het financieel resultaat van 2014 zal uitkomen op € 36.300,- aan 
inkomsten en € 36.200,- aan uitgaven.  
 
Op 31-12-2013 had Kiwanuka een reserve opgebouwd van € 67.124,53, waarvan € 50.000 was 
gereserveerd voor toekomstige schoolgelden. Een opleiding duurt meerdere jaren en dus is het zaak dat 
Kiwanuka ten alle tijden kan waarborgen dat er voldoende financiële middelen zijn om een opleiding ook te 
kunnen afmaken. Ter illustratie: als alle meisjes die in het Kiwanuka-programma zitten hun opleiding 
afmaken dan kost dat vanaf 2015 nog ongeveer € 100.000,- aan schoolgeld.  
 
In februari 2015 worden de financiële resultaten van Kiwanuka gepubliceerd op www.kiwanuka.nl. 
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Kiwanuka had last van een hacker 
 
Het bestuur van Kiwanuka heeft regelmatig contact met Zuster Gertrude, het hoofd van de St. Cecilia-
school in Villa Maria. Veelal gaat dit via de e-mail. Afgelopen werd echter de e-mail van Zuster Gertrude 
gehackt, waardoor zij geld overmaakte van de Kiwanuka-bankrekening  in Oeganda naar een oplichter. Zij 
dacht dat zij met dat geld overmaken een verzoek van de voorzitter van Kiwanuka uitvoerde, maar zij trapte 
hiermee in de val van een oplichter. Inmiddels heeft de Zuster een nieuw e-mailaccount en zijn de 
procedures aangescherpt op basis waarvan de Zuster kan beschikken over gelden die op de bankrekening 
van Kiwanuka in Oeganda staan. Door acties van de school in Villa Maria is de financiële schade voor 
Kiwanuka ongedaan gemaakt, maar het blijft natuurlijk wel zonde van het geld.   
 
 
! Steun	  Kiwanuka	  met	  €	  5,=	  waardoor	  het	  papproject	  voor	  	  

1	  kind	  weer	  gegarandeerd	  is	  in	  2015.	  Mocht	  u	  €	  5,-‐	  kunnen	  
missen,	  maak	  dit	  dan	  over	  op	  onze	  rekening	  (ABN-‐AMRO	  
Maastricht	  NL63	  ABNA	  0428	  9080	  12)	  	  
o.v.v.	  ‘pap-‐project’.	  
	  
	  
	  
	  

 

 

 
 
 
 
Kinderen komen soms zonder ontbijt naar 
school en krijgen vaak niets of weinig van 
thuis mee om tijdens de dag te eten.  
Het bordje pap zorgt weer voor 
voldoende voeding en voorkomt dat het 
kind geen energie meer heeft om de 
lessen actief te volgen.	  

 

 
 

Het papproject is inmiddels een vaste activiteit van Kiwanuka. Voor 
€ 5,- per jaar (en een eigen bijdrage van de ouders van  € 1,-) kan de 
school zorgen dat één kind tussen de middag een kommetje warme 
pap krijgt. 
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4 van de 5 Kiwanuka Bestuursleden in Villa Maria, eind 2014 bij gelegenheid van 10-jarig bestaan.  
Van rechts naar links: Jolanda Koetsier, Rene Verspeek, Pauline Vluggen en Will Lambriex 

  
Hulde aan alle sponsoren van Kiwanuka 
 
Het bestuur van de Stichting Kiwanuka dankt alle personen en instanties die in 2014 hebben bijgedragen 
aan het verwezenlijken van de dromen van Kiwanuka. 
Het bestuur* hoopt ook in 2015 weer te kunnen rekenen op steun.  
 
Mocht u vragen of ideeën hebben dan horen wij die graag. 
 
Namens het bestuur van de Stichting Kiwanuka wens ik u een voorspoedig 2015, waarbij we hopen op weer 
iets minder ongelijkheid in de wereld.  
  
 
Pauline Vluggen, voorzitter  
info@kiwanuka.nl 
www.kiwanuka.nl 
www.facebook.com/Kiwanuka.VillaMaria 
Tel 043-3212995 
ABN-AMRO Maastricht NL63 ABNA 0428 9080 12 
 
* Het bestuur van Kiwanuka bestaat uit: May Berns, Jolanda Koetsier, Will Lambriex, René Verspeek en Pauline Vluggen 


