Maastricht, december 2017
Beste Vrienden van Kiwanuka,
Het einde van het jaar is altijd een goed moment om terug te blikken en de vele vrienden te laten horen of
Kiwanuka nog steeds op koers ligt. Die koers is uitgestippeld in het beleidsplan en kan samengevat worden als
steun bieden in het krijgen van goed onderwijs voor talentvolle meisjes in Villa Maria, in Oeganda. Dat vraagt
om doorzettingsvermogen van de kinderen en van de stichting.
Lange adem heeft de stichting dankzij de continue steun van
de vele vrienden. Onderwijs vraagt ook om die lange adem
en gelukkig zetten ook de meeste kinderen door in het
belang van hun eigen toekomst. Veelal moeten dromen op
de basisschool om chirurg te worden later succesvol worden
bijgesteld om een carrière te beginnen als verpleegkundige.
In 2018 bestaat de Stichting Kiwanuka 15 jaar. Dat willen
we graag gaan vieren met een bijeenkomst, waar we de vele
vrienden van de stichting graag voor uitnodigen. We hopen
ook dat Zuster Gertrude, het hoofd van de St. Ceciliaschool
in Villa Maria, dan aanwezig is in Maastricht.
Als het programma rond is informeren we u hierover.

Sister Gertrude

Over lange adem gesproken
Eén van de mooie voorbeelden van “de” lange adem is
Eliane Vluggen. Zij ondersteunt de stichting al vele jaren
en is ook al een aantal keren op bezoek geweest in
Oeganda.
Afgelopen jaar kwam zij op het idee om hard te gaan
trainen om een marathon te lopen en dat heeft zij ook
succesvol gedaan bij de Amsterdam-marathon 2017.
Velen hebben haar aangemoedigd, maar het is haar ook
gelukt om met deze inspanning € 1.800 aan sponsorgelden
binnen te halen voor Kiwanuka. Hulde voor Eliane.
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Papproject is een terugkerende activiteit
Sinds vele jaren zorgt Kiwanuka er voor dat de bijna 600 kinderen op de basisschool in Villa Maria tussen de
middag een beker pap krijgen. Kinderen een hele dag laten leren met een lege maag zorgt niet voor goede
schoolresultaten. Het papproject zorgt er voor dat de kinderen die thuis geen ontbijt hebben gehad of geen
lunchtrommeltje hebben meegekregen door de schoolpap bij de les blijven.
Ook Oeganda heeft in 2017 geleden onder de droogte die er op vele plaatsen in Afrika was, waardoor er vaak
schaarste was aan voedsel. De wereldklimaatproblematiek zal de situatie er in de komende jaren niet beter op
maken. Het onderstreept het grote belang om dit project te continueren.
Voor ongeveer € 6,- per kind per jaar kan de steun geboden worden. De schaarste heeft er voor gezorgd dat
ook de prijzen gestegen zijn. De schaarste was in Oeganda extra voelbaar doordat dit relatief kleine land zeer
veel vluchtelingen opvangt uit Zuid-Soedan en Somalië.

 Dit kan toch een extra reden voor je zijn om aan Kiwanuka rond deze feestdagen een klein of groot
bedrag over te maken. De bankrekening is NL63ABNA0428908012

Goed voorbeeld doet goed volgen
In de zomervakantie bezochten Erik Vanbergen en Marie-Louise Panis met hun drie kinderen de basisschool
in Villa Maria en maakten zij ook een reis door Oeganda. Met hun activiteiten wisten zij de kinderen en de
leerkrachten extra enthousiast te maken. Zij bezochten ook een andere basisschool in de buurt van Villa
Maria, waar Godfrey Katula, één van de vroegere leerkrachten van de St. Ceciliaschool, inmiddels hoofd van
de school is. Deze school kan wel de nodige steun gebruiken en staat er feitelijk zo voor als de St.
Ceciliaschool toen Kiwanuka 14 jaar geleden startte. Erik en Marie-Louise hebben inmiddels de Stichting
Gabriel Kalamuka opgericht en zijn voornemens om deze armoedige school op vergelijkbare wijze, als
Kiwanuka doet, te gaan helpen
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Pauline Vluggen heeft ook een lange adem
Pauline is in september 2017 na 45 jaar werken met pensioen
gegaan.
Bij haar afscheid kreeg zij van de collega’s een zeer passend
beeld, waarmee goed geïllustreerd wordt wat haar betrokkenheid
is bij veel Afrikaanse meisjes. Het beeld is gemaakt door Annelie
Pieters Wolfs uit Eijsden.
Pauline had gevraagd om geen cadeaus mee te brengen naar haar
afscheid, maar om geld te doneren aan Kiwanuka. Deze actie
heeft € 2685 opgebracht.
Pauline blijft haar lange adem uiteraard inzetten voor Kiwanuka
en gaat zeker nog niet met pensioen bij deze stichting.
Bruggen bouwen
De Stichting Kiwanuka is trots op haar bescheiden, maar belangrijke rol, om een brug te bouwen tussen
meisjes met moeilijke toekomstperspectieven in Oeganda en helpers in Nederland en België. In een wereld
waar solidariteit vaak broos is wil Kiwanuka dit graag koesteren.
Een voorbeeld: Sinds een aantal jaren wordt de Driekoningenbridge in Mechelen (welke al een lange traditie
heeft) zo georganiseerd dat het jaarlijks resulteert in een mooie gift voor Kiwanuka.
De winter van 2016 – 2017 was mild in Nederland, maar juist op de dag van de bridgedrive was het bar en
boos, met zeer gladde wegen waardoor dit evenement afgelast moest worden. Zeer veel deelnemers waren
vervolgens zo genereus om hun inschrijfgeld (waar uiteraard de gemaakte kosten ook van betaald moesten
worden) niet terug te vragen maar te doneren aan Kiwanuka.
Hopelijk staan de weergoden op 6 januari 2018 een mooie bridge dag niet in de weg.
.
Lange adem van voorzichtig, bedeesd naar vol vertrouwen
Een mooi voorbeeld van een succesvolle Kiwanuka-dochter: Betty Nakamatte.
Geboren op 2 september 1991
Begon in 2007 met steun van Kiwanuka aan haar middelbare school, daarna
naar de School of Nursing en behaalde daar in 2013 het certificaat voor
vroedvrouw. Werkt inmiddels als vroedvrouw. De foto’s illustreren de
ontwikkeling bij veel Kiwanuka-dochters: van klein bescheiden, verlegen
meisje naar een jonge vrouw met zelfvertrouwen.

Betty in 2007
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Zij fungeren ook als goede rolmodellen voor de jongere
Kiwanuka-dochters en de meisjes op de basisschool.
In een land waar meer dan 50% van de bevolking jonger is dan 25
jaar is dat zeer belangrijk.

Betty in 2016

Vieren van het succes en vooral doorgaan
In 2018 gaan we het 15-jarig bestaan vieren om vervolgens met nog meer vreugde door te gaan op de
ingeslagen weg.

Ik wil alle vrienden van Kiwanuka hartelijk
danken voor alle bijdragen welke het succes
van de stichting mogelijk maken.
Vele meisjes in Villa Maria kunnen dankzij alle
vrienden van Kiwanuka een betere toekomst
voor zichzelf en hun directe omgeving meer in
eigen hand nemen.
Dat kan vooral door een betere scholing en de
diploma’s die dat oplevert.

Namens het bestuur van Kiwanuka wens ik u allen een mooie jaarwisseling, een gezond 2018, een warme
eigen omgeving, maar ook weer iets meer solidariteit in de wereld.
Pauline Vluggen
Voorzitter
Voor ideeën, vragen, suggesties, meer informatie zie / 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
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