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Maastricht, december 2019 

 

Beste Vrienden van Kiwanuka, 

 

Deze aanhef gebruiken we al jaren. Daar is niets mis mee. Integendeel, het geeft aan dat Kiwanuka met velen 

van jullie al een lange relatie heeft. Maar eigenlijk moeten we voor deze jaarbrief 2019 woorden gebruiken 

als ‘supervrienden’ en ‘wat hebben we een vet jaar achter de rug’. Dat is des te opmerkelijker na ons mooie 

jubileumjaar 2018. Vrienden voor vele jaren is belangrijk in een jachtige wereld vol incidenten. We koesteren 

onze vrienden, want we blijven geloven in ons ideaal om via Kiwanuka een steeds grotere groep vrouwen in 

Oeganda een betere toekomst te kunnen geven. 

 

 

Nieuwbouwproject is een succes 

 

 

 

Aan het einde van de zomer hebben 

wij u in een extra nieuwsbrief 

geïnformeerd over het ambitieuze 

project om met een nieuw gebouw 

bij de St. Ceciliaschool in Villa 

Maria in Oeganda drie extra 

klaslokalen te realiseren. 

 

Daarmee moet het mogelijk worden om het aantal leerlingen in de klassen te verminderen, wat de kwaliteit 

van de lessen zeker zal verbeteren. De Oegandese overheid heeft al gezorgd voor de extra leerkrachten. 

Dankzij vele goede gevers is het nu reeds gelukt om de benodigde financiële middelen binnen te krijgen en 

kan de bouw in januari 2020 starten. In het budget is ook rekening gehouden met de inrichting van de klassen 

en zelfs met een herinrichting van het schoolterrein, want de speeltoestellen moeten naar een andere plek 

verhuizen. 

 

Hulde aan velen, maar vooral aan de Stichting Wilde 

Ganzen en de Elisabeth Strouven Stichting (zij zorgen voor 

2/3e deel van het benodigde budget van € 26.550,-). 

 

De Driekoningen bridgedrive in Mechelen op 4 januari 

2020 gaat ervoor zorgen dat ook het aandeel van 

Kiwanuka in dit project ‘rond’ komt. 

 

 
 
Voor meer informatie over Wilde Ganzen: 

www.wildeganzen.nl. 

Bankrek. NL53INGB000 00 40 000 ovv 2019.0025 

 

 

 

Kiwanuka landelijk in beeld 

Op zondag 19 januari 2020 schenkt Wilde Ganzen in een korte tv-boodschap aandacht aan 

Kiwanuka, en met name aan het nieuwbouwproject. De uitzending is om 12.55 uur op NPO2.    

 

http://www.wildeganzen.nl/
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Lief en leed delen met onze vrienden in Oeganda 

Het succes van Kiwanuka ligt vooral in de handen van de meisjes in Oeganda, die met financiële steun van 

Kiwanuka mogen studeren en daarmee een betere toekomst voor zichzelf en hun families mogelijk kunnen 

maken. Deze meisjes worden daarbij met name geholpen door Josephine Nanono en Willis Kitto. Josephine is 

één van de leerkrachten van de St. Ceciliaschool. Vanaf de start van de Kiwanuka-activiteiten heeft zij op 

verzoek van Kiwanuka de rol op zich genomen van decaan voor alle meisjes die een vervolgopleiding 

gefinancierd krijgen. Zij is het aanspreekpunt voor de meisjes als ze problemen hebben en als ze een 

vervolgopleiding moeten zoeken. De meisjes op de middelbare school in Masaka hebben nog ’n extra 

aanspreekpunt in de persoon van Willis Kitto. Hij is als leraar op die school verantwoordelijk voor het 

informatica-onderwijs, maar hij is ook het aanspreekpunt voor Kiwanuka.  Als er zorgen zijn om 

schoolgelden of er zijn onvoldoende leerboeken dan is het makkelijk en snel communiceren met hem en 

worden de problemen opgelost. Hij moedigt de meisjes aan tot goede schoolresultaten en denkt mee bij het 

vinden van een goede vervolgopleiding etc.  

 

 

Josephine is dit jaar 

getrouwd voor de kerk. In 

Oeganda is het vaak 

gebruikelijk om dit pas vele 

jaren na het wettelijke 

huwelijk te doen. Juist het 

kerkelijke huwelijk is een 

groot feest met familie en 

veel vrienden en daar moet 

eerst jaren voor gespaard 

worden. 

 

Voor Willis was het een 

zeer droevig jaar, want 

zijn vrouw overleed 

plotseling. Willis moet dit 

verlies verwerken samen 

met zijn twee jonge 

zonen. De Kiwanuka-

bestuursleden hebben 

deze dynamische, aimabele en zeer gedreven 

leraar verschillende keren ontmoet en waren 

geschokt door het overlijden van zijn partner. 

 

Een goed eigen initiatief van de school  

Een klein deel van het jaarlijkse budget van Kiwanuka wordt aangewend om de basisschool St. Cecilia in 

Villa Maria te ondersteunen. (Het grootste deel van het budget is bestemd voor het schoolgeld voor de 

vervolgopleidingen van de meest talentvolle meisjes van deze school.)  Het deel dat rechtstreeks naar de 

school gaat is gebaseerd op afspraken over projecten, waarvoor de school voorstellen kan doen. Sommige 

projecten zijn feitelijk structurele activiteiten geworden, zoals het papproject. Niet ieder voorstel voor een 

project kan of wil het Kiwanuka-bestuur honoreren. Zo is er in het verleden een aantal keren gevraagd om een 

hek om de school te plaatsen. Het bestuur van Kiwanuka heeft dat verzoek toen niet gehonoreerd. Inmiddels 

heeft de school zelf op lokaal niveau geld ingezameld en staat er sinds deze zomer een mooi hek met een 

poort om de school. Kiwanuka juicht dit lokale initiatief uiteraard van harte toe en vindt dit een illustratie van 

goede veranderingen in een nog steeds arm, maar wel actief land.  

 

 Voor € 5,- kan een kind op de St. Cecilia School iedere dag tussen de middag pap krijgen. Voor 

vele kinderen is dat het enige eten dat zij die dag krijgen, alvorens zij aan het einde van de 

schooldag thuiskomen. Voor u een reden om rond deze feestdagen een klein of groot bedrag over 

te maken? De bankrekening is NL63ABNA0428908012 
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Een goede actie van een jonge Oegandese vrouw 

Kiwanuka financiert vooral schoolgelden om talentvolle meisjes van de St. Ceciliaschool een goede 

vervolgopleiding te laten volgen, waardoor ze met een erkend diploma een mooie baan kunnen vinden. De 

vervolgopleiding is allereerst een middelbare school en daarna incidenteel een universitaire opleiding, maar 

vaker een beroepsopleiding. Op deze wijze heeft de Kiwanuka-steun ertoe geleid dat 23 jonge vrouwen een 

baan konden vinden als leraar, onderwijzer, verpleegkundige of vroedvrouw (stand per begin 2019). De 

beroepsopleiding is in de regel een basisopleiding. Maar ook in de Oegandese maatschappij zijn latere 

specialisaties belangrijk om succesvol te blijven.  

Kiwanuka moedigt de Kiwanuka-dochters aan om eigen initiatief te nemen (“werken, een beetje sparen voor 

de eigen vervolgopleiding, studeren etc.”). 

 

Winny Naluwu, een dochter van een arme boer in Villa Maria met een 

groot gezin, was de eerste die Kiwanuka om hulp vroeg om een 

vervolgopleiding in de verpleging te kunnen gaan volgen. Zij had gespaard 

en kon een deel van de opleiding zelf betalen. Kiwanuka heeft gezorgd dat 

de rest van het schoolgeld werd betaald en afgelopen jaar heeft zij na twee 

jaar hard werken en studeren haar diploma gehaald.  

 

Inmiddels werkt zij in een ziekenhuis in Kampala.  

 

 
 

Ebola in Oeganda 

In eerdere nieuwsbrieven hebben we lezers al vaker opgeroepen om eens met eigen ogen te gaan kijken in 

Villa Maria in Oeganda. Een bezoek aan de school en aan de familie van één of enkele van de kinderen is een 

geweldige ervaring die prima te combineren is met een vakantie in Oeganda. Oeganda is een prachtig land, 

met veel natuurschoon en zeer vriendelijke mensen. 

 

  
Murchison falls Onderweg in Oeganda 
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Berichten in onze nieuwsmedia over ebola in Afrika, in 2019 zeer nadrukkelijk in buurland Congo, kunnen u 

begrijpelijk afschrikken om te gaan. Ebola is inderdaad een besmettelijke ziekte en kan dodelijk zijn als niet 

snel en adequaat wordt gehandeld. Gelukkig gaat de verspreiding van dit virus niet via de lucht, zoals 

bijvoorbeeld griep, maar zorgt fysiek contact voor besmetting. Congo grenst aan Oeganda, maar Villa Maria 

ligt vele honderden kilometers van de grens. Oeganda was één van de eerste Afrikaanse landen die een 

modern laboratorium heeft ingericht om het ebola-virus te kunnen opsporen en bij patiënten snel een diagnose 

te kunnen stellen. De gezondheidszorg in Oeganda is goed georganiseerd om eventuele ebola-patiënten snel 

te kunnen isoleren en goed te behandelen. De cultuur in Oeganda is veelal ook zo dat de bevolking bij dit 

soort ziekten handelt conform westerse medische normen. 

 

Financiën 2019 

Dit jaar was financieel een spannend jaar, want naast de ‘reguliere’ activiteiten (begroot op ongeveer € 

40.000) is Kiwanuka de uitdaging aangegaan om een nieuwbouwproject te realiseren, waarvoor er nog eens € 

8.850 extra geworven moest worden. Elders in deze brief heeft u al kunnen lezen dat dat gelukt is en het ziet 

ernaar uit dat de reguliere begroting afgesloten kan worden met een zeer klein saldo. Dit impliceert dat de 

bestaande reserve, die belangrijk is om toekomstige schoolgelden te kunnen waarborgen, waarschijnlijk niet 

aangesproken hoeft te worden. Het Kiwanuka-bestuur is veel dank verschuldigd aan alle gulle gevers. 

De definitieve financiële cijfers over 2019 zullen uiterlijk in februari 2020 op de website www.kiwanuka.nl 

gepubliceerd worden.   

 

Vette hulde aan alle vrienden van Kiwanuka 

 

Het bestuur van de Stichting Kiwanuka dankt iedereen die Kiwanuka heeft 

gesteund. Zonder uw financiële steun blijven onze idealen in de lucht hangen, 

maar met uw steun gebeurt er iets wezenlijks voor veel meisjes en jonge 

vrouwen in Oeganda. 

 

Mocht u vragen of ideeën hebben dan horen wij die graag. 

 

 

Namens het bestuur van Kiwanuka wens ik u allen hele mooie feestdagen, 

een gezond 2020 en we vertrouwen erop dat we idealen blijven houden en 

daar samen iets voor kunnen doen. 

 

Pauline Vluggen, Voorzitter 

 

 

Voor ideeën, vragen, suggesties, meer informatie zie en gebruik: 

info@kiwanuka.nl / www.kiwanuka.nl / www.facebook.com/Kiwanuka.VillaMaria 

tel. 043-3212995 

ABN-AMRO Maastricht NL63ABNA0428908012 

 
Het bestuur van Kiwanuka bestaat uit: May Berns, Jolanda Koetsier, Will Lambriex, Gerard Majoor, René Verspeek en  

Pauline Vluggen 

mailto:info@kiwanuka.nl
http://www.kiwanuka.nl/

