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Maastricht, december 2015 
 

Beste Vrienden van Kiwanuka, 
 
 
Het boegbeeld van Kiwanuka 

 
Graduation ceremony Wanyana Prossy 

In 2004 startte Kiwanuka met het betalen van het schoolgeld voor één 
meisje op de middelbare school. Dat was Wanyana Prossy. Een zeer 
verlegen meisje. Ze durfde bijna niets tegen ons te zeggen en wat ze zei 
sprak ze zo zacht uit dat we haar niet verstonden.  
 
In februari 2014, tijdens ons bezoek aan de school, hield ze een 
geweldige speech tijdens een bijeenkomst met ongeveer 50 meisjes (en 
hun ouders) die nu ondersteund worden door Kiwanuka. De meisjes 
hingen aan haar lippen. Zij is een rolmodel geworden voor de jonge 
meisjes in Villa Maria.  
 
Wanyana heeft inmiddels haar bachelor-diploma behaald en staat nu als 
lerares “Food and Nutrition” op een middelbare school voor de klas. 
Haar tiener-hoofdje is nog steeds te zien op onze visitekaartjes en in de 
banner bovenaan deze nieuwsbrief, maar wij zijn vooral trots op wat 
deze jong volwassen vrouw nu heeft bereikt. 
 

 
Acht andere kinderen voor wie Kiwanuka jarenlang het schoolgeld heeft betaald zijn inmiddels werkzaam als 
gecertificeerd verpleegkundige. En ieder jaar komen er meer jong volwassen vrouwen bij die met steun van 
Kiwanuka een goede opleiding hebben genoten en daarmee een maatschappelijke positie kunnen opbouwen in 
Oeganda.  
 

   
Vijf van de meisjes en hun ouder(s) tijdens de bijeenkomst februari jl. 

 
Niet alles lukt 
Stichtingen zoals Kiwanuka worden soms cynisch bekeken in Nederland. Heeft het wel nut? Mislukt er niet 
veel met ons goeie geld? We kunnen met heel wat voorbeelden laten zien dat er vooral veel lukt. Maar soms 
stuiten ook wij op een tegenvaller. We hebben jarenlang jaarlijks een beperkt budget gebruikt om de 
onderwijzers van de St. Ceciliaschool in de gelegenheid te stellen om zich bij te scholen op een lokale  
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universiteit. Dat is heel succesvol gegaan. Maar wat is dan de tegenvaller? Veel van die onderwijzers hebben 
de school inmiddels verlaten en zijn op een andere school gaan werken als plaatsvervangend hoofd van de 
school, of zelfs als schoolhoofd. Deze beweging naar een andere functie wordt ook in de hand gewerkt door 
het beleid van de regionale overheid om onderwijzers op gezette tijden over te plaatsen naar een andere 
school. Conclusie van het bestuur van Kiwanuka: onze financiële steun heeft positief gewerkt voor de 
leerkrachten en voor andere scholen, maar onze “eigen” St. Cecilia-school heeft maar beperkt profijt gehad 
van de beter geschoolde onderwijzers. We zijn nog op zoek naar een andere strategie om het onderwijsteam 
van de St. Ceciliaschool op een duurzamere manier te versterken. 
 
Op visite in Oeganda 
Bijna ieder jaar bezoeken één of meer bestuursleden van Kiwanuka (op eigen kosten) het mooie Oeganda. Zij 
kunnen dan alle lopende zaken uitvoerig bespreken met de schoolleiding, de leerkrachten, de meisjes 
waarvoor het schoolgeld wordt betaald, etc. In februari 2015 waren Pauline Vluggen en René Verspeek in 
Oeganda. Dit keer samen met de 91-jarige moeder van René. Haar reactie: “Heel wat verder weg dan 
Kevelaer. Wat hebben wij het in Nederland toch goed, als je die huisjes hier ziet. We moeten blijven helpen.” 
In Oeganda is er grote eerbied voor ouderdom, dus Jaja V (in Oeganda een troetelnaam voor oma) werd door 
iedereen op handen gedragen.  

 
 

 
 

 

Samen met Jaja Verspeek op familiebezoek 
 

Fiscale stimulans om Kiwanuka te steunen 
Er is een belastingmaatregel waarbij giften aan goede doelen volledig aftrekbaar zijn voor de 
inkomstenbelasting. Die giften moeten betrekking hebben op een zgn. ANBI-stichting en Kiwanuka is zo’n 
stichting. De maatregel is alleen van toepassing als een gulle gever voor minimaal vijf jaar met een ANBI-
stichting vastlegt dat het goede doel jaarlijks voor een bepaald bedrag wordt gesteund. In het verleden was 
daar een notariële akte voor vereist, maar nu kan volstaan worden met een formele afspraak tussen de gever en 
de stichting.  
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Ontvangst in de St. Cecilia school/Villa Maria 

 
Meisjes en ouders 

 
Financiën 2015 
Medio december hebben we een prognose gemaakt van het financieel resultaat 2015. We verwachten € 39.800 
aan inkomsten en € 31.300 aan uitgaven. Een mooi resultaat dankzij vele gulle gevers. De organisatie- / 
overhead-kosten heeft Kiwanuka ook dit jaar weer kunnen beperken tot minder dan 1%. Het positieve saldo is 
veroorzaakt doordat voorbereidingen voor verbetertrajecten van de St. Ceciliaschool vertraging hebben 
opgelopen door veranderingen in de groep onderwijzers van de school. Het betreft uiteenlopende projecten 
voor zonnecollectoren, uitbreiding schoolbibliotheek en de aanschaf van computerapparatuur. Begin 2016 
zullen deze projecten worden gerealiseerd. 
 
Op 31-12-2014 had Kiwanuka een reserve opgebouwd van € 68.471,71, waarvan € 54.000,- was gereserveerd 
voor toekomstige schoolgelden. Het bestuur van Kiwanuka heeft als beleid om voor alle meisjes die door haar 
worden ondersteund minimaal twee jaar schoolgeld in reserve te hebben. Het is belangrijk om de continuïteit 
van de stichting te waarborgen.  
Het bestuur hoopt ook in 2016 weer te kunnen rekenen op uw steun en die van nieuwe sponsoren.  
 
Meer weten over Oeganda 
Oeganda is zesmaal zo groot als Nederland, er wonen ongeveer 38 miljoen mensen, waarvan 84% christelijk 
is. De voertaal is Engels en de eigen lokale taal Luganda, het land ligt op de evenaar en toch is het klimaat 
aangenaam, want Oeganda ligt op hoogte, en het is een zeer groen land. Oeganda is politiek al vele jaren vrij 
stabiel, maar niet al te democratisch en respecteert de mensenrechten van minderheden (zoals homo’s) 
onvoldoende. De vrije pers, en die is er in Oeganda, speelt een belangrijke rol in het bevechten van de rechten 
van de minderheden. De economische groei is niet onaardig. De laatste jaren 5 – 6 % per jaar, maar toch leeft 
nog steeds 19,5% van de mensen onder de armoedegrens. Oeganda is ook toeristisch interessant, omdat het 
een veilig land is, nog niet te veel toeristen kent, maar wel mooie plekken heeft om het land te bekijken. 
Mooie wildparken en het is de enige plek op aarde, met het buurland Ruanda, waar je nog gorilla’s in de vrije 
natuur kunt zien.  
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Zoals in veel Afrikaanse landen speelt China een steeds belangrijkere rol als het gaat om de groei van de 
economie. Lieve Joris schreef een interessant boek “Op de vleugels van de draak” over het reizen en de handel 
tussen Afrika en China. Wil je meer weten over Oeganda? Op internet vind je bij Wikipedia veel interessante 
feitjes en op websites van bijvoorbeeld de Wereldbank belangrijke economische cijfers.  
Moses Isegawa schreef een beroemd boek “Abessijnse kronieken” over het leven in Oeganda, ten tijde van Idi 
Amin. Dat is enigszins gedateerd. Het speelt namelijk in de zeventiger jaren. Maar niet gedateerd, zelfs zeer 
actueel, is zijn verhaal over het leven als vluchteling in Nederland. Meer actueel, over het leven in Oeganda, is 
het boek uit 2013 “Dag Afrika” van Marcia Luyten. Marcia leefde geruime tijd in Oeganda en in Ruanda.  
 
Hulde aan alle sponsoren van Kiwanuka 
Het bestuur van de Stichting Kiwanuka dankt alle personen en instanties die in 2015 hebben bijgedragen aan 
het realiseren van de doelen van Kiwanuka.  
Mocht u vragen of ideeën hebben dan horen wij die graag.  
 
Namens het bestuur wens ik u een voorspoedig 2016, waarbij wij hopen op meer begrip voor elkaar in een 
wereld waar te vaak wordt gesproken over “wij” en “zij”.  
 
 

 

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, Gerard Majoor, René Verspeek en 
Pauline Vluggen 


