IN OEGANDA

In 2018 bestond Stichting Mukwano Oeganda
10 jaar. Tien jaar waarin het woord Mukwano,
wat vriendschap betekent, centraal stond in
onze samenwerking met de lokale bevolking.
In 2018 hebben we gebouwd aan een nieuwe
vriendschap en samenwerking in Kitgum.
Daarnaast hebben we in Nederland ons
jubileum gevierd door stil te staan wat wij in
dekomende jaren willen bereiken.

Ontmoeting met David Otto
In 2018 hebben we geïnvesteerd in het opbouwen van een partnerschap met onze contactpersoon van het project in Kitgum:
David Otto. David verblijft af en toe in Nederland bij zijn vrouw
en kind. Dit maakt het voor ons makkelijk elkaar uitgebreid te
spreken.
In 2018 hebben we bijgedragen aan de tweede fase van de
bouw van de kleuterschool in Kitgum, Noord Oeganda. Hierover
hebben we duidelijke afspraken gemaakt. Dit hield onder andere
in dat we regelmatig contact hadden en geïnformeerd werden
over de vorderingen. Dit heeft goed gewerkt en zowel Mukwano
als de organisatie waar David zich inzet (KRADEF) kijken hier
positief op terug.
Het succesvol afronden van de tweede fase heeft geleid tot een
verkenning van de verdere samenwerking. In ieder geval wil
Stichting Mukwano Oeganda met KRADEF ook de derde fase
(het dak) van de bouw inzetten zodat de school kan starten zodra het nieuwe schooljaar in februari 2019 begint.
“De kinderen door middel van onderwijs een kans geven op een
betere toekomst’ dat is wat onze stichting en KRADEF samen
willen bereiken. Binnen de gemeenschap zijn vrouwen die hun
opleiding tot leerkracht hebben en zij willen graag in hun geboortedorp aan de slag om de jongste jeugd een uitzicht op een beter
leven te geven.
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Voor de toekomst wil David vanuit het project inkomsten genereren waarmee de salarissen van de leraren betaald kunnen
worden. Bijvoorbeeld door het verbouwen en verkopen van
groente of het fokken van varkens. We vinden het fijn dat de
mensen die leiding geven op het project op deze manier kijken
hoe het project ook op lange termijn rendabel is.
KRADEF
In Kitgum werken we samen met Kitgum Rural Agricultural
Development Foundation (KRADEF). David Otto is (mede) oprichter en voorzitter van deze zogenaamde Community Based
Organisation. Dit betekent dat de organisatie gebaseerd is, en
bestaat uit, de lokale gemeenschap. Er is een bestuur dat de
dagelijkse leiding heeft maar zich moet verantwoorden aan de
gemeenschap. Hiervoor komen het bestuur en de gemeenschap tweemaal per jaar bij elkaar. KRADEF is oorspronkelijk
opgericht om het plattelandsgebied rondom Kitgum landbouwkundig te ontwikkelen. De organisatie is bezig met een land-

bouwtak die boeren leert om zo optimaal mogelijk in dit droge
gebied de grond te bewerken en gewassen te verbouwen.
Hierdoor zullen opbrengsten toenemen en verbeteren ook hun
levensomstandigheden. Hiernaast hebben ze ook fokprogramma’s met kippen en varkens waarbij de deelnemers een deel
van de opbrengsten mogen houden en een ander deel weer
teruggeven aan het project.
Andere projecten
Naast het project in Kitgum werden er vanuit Oeganda ook nog
andere plannen ingediend. Deze plannen hebben we zelf, en
met hulp van mensen uit ons netwerk met specifieke expertise
nader verkend. In 2018 zijn daaruit helaas geen andere projecten voortgekomen.

Wie is David Otto?
Ongeveer 36 jaar geleden ben ik geboren, in het dorp van
mijn ouders en voorouders in noord Uganda. Het land waar
ik nu ben gestart om samen met de mensen uit mijn gemeenschap een school te bouwen voor de kleine kinderen,
de toekomst van onze gemeenschap, van mijn stam, het
Acholi volk. Kinderen die ik een meer onbezorgde jeugd
gun als die ik heb gehad.
Het grootste deel van mijn jeugd ben ik helaas in oorlog
opgegroeid. Vanaf ongeveer 1986 tot 2007 heeft de LRA
(leger van de heer) het noorden van Uganda geteisterd.
Een rebellen leger dat draaide op kindsoldaten (die wij
ontvoerde kinderen noemen omdat het geen vrije keuze
is). Een dreiging die mij ook boven het hoofd hing. In 2003
is het mij gelukt om Noord Oeganda te onvluchten.
Vanaf 2007 is het rustiger in Noord Oeganda. Maar de
oorlog kan dan wel voorbij zijn, men is de oorlog nog niet
vergeten. Iedereen draagt de oorlog bij zich. Het alcohol
misbruik is nog enorm hoog, meisjes worden veel te jong
zwanger omdat ze geen perspectief hebben. Men durft
niet meer te hopen, niet meer te dromen, bijna niemand
werkt er aan een betere toekomst omdat ze er niet in geloven. Dit doet mij pijn. Ik weiger om Joseph Kony alsnog
de oorlog te laten winnen.
Een wijze les die ik van mijn vader heb meegekregen was,
je weet nooit of je wel kan oogsten maar je moet wel
zaaien en ervoor zorgen, anders kan je nooit oogsten.
Helaas hebben we onze laatste oogst samen nooit kunnen
oogsten omdat hij overleed.
Dit is mijn drijfveer om te werken aan Kradef en een
school te bouwen, zodat ook de jongsten van ons al kunnen gaan zaaien en hopelijk oogsten in de toekomst.
Lees het hele verhaal van David op onze website:
www.mukwano.nl
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10 jaar Mukwano
Dit jaar bestond Mukwano 10 jaar. Oeganda is in die tijd een stuk
dichterbij gekomen. Zo is de wereldtelefoon niet meer nodig,
heeft de smartphone zijn intrede gedaan en kun je zelfs hoog in
de bergen van Oeganda whatsapp-en met de rest van het bestuur in Nederland. Op andere fronten blijft er een afstand tussen
het leven in Oeganda en hier in Nederland. Cultuurverschillen
maken communiceren soms lastig, het zijn twee totaal verschillende werelden die qua organisatiestructuur lastig met elkaar te
vergelijken zijn.
We hebben in 10 jaar tijd veel geleerd, maar we blijven nog
steeds een uitdaging zien: Op welke manier kunnen we bijdragen aan het verbeteren van de toekomstmogelijkheden van de
Oegandese bevolking? Door onze ervaringen stellen we de eisen aan onze projecten bij. Als bestuur zijn we aan het kijken hoe
we hier in het beleid van de komende jaren richting aan kunnen
geven zodat we ook de komende tien jaar met energie en goede
resultaten ons mooie werk kunnen blijven doen.
Wereldmarkt
Op een zonnige zaterdag begin juni organiseerde MondiAalten
een Wereldmarkt in het centrum van Aalten. Een multiculturele
markt, met producten, hapjes en muziek vanuit de hele wereld.
Ook Mukwano was aanwezig op de Wereldmarkt, met producten
uit Uganda. Naast de verkoop van deze producten brachten we
op een markt als deze ook onze projecten onder de aandacht.
Hilde bedankt voor je inzet!
Tot onze spijt heeft Hilde Koskamp in 2017 aangegeven te stoppen als bestuurslid van Stichting Mukwano. Uiteraard niet voordat ze in december nog één keer een succesvolle toetenactie
voor ons organiseerde. Hilde maakt sinds 2010 onderdeel uit
van het Mukwano bestuur, in de functie van secretaris. We wensen Hilde veel succes met haar vrije tijd, maar die wordt vast
weer snel met een andere uitdaging ingevuld.
Partin dag
Onderdeel van de heroriëntatie op onze werkzaamheden was
ook het bezoek aan de Partin-dag. Partin staat voor Particuliere
Initiatieven en richt zich op kleine goede doelen. Het doel van de
Partin-dag is het uitwisselen van kennis en ervaring van al deze
goede doelen. Dit doel is voor ons zeker bereikt!

Met dit overzicht geven wij, Stichting Mukwano, u
inzicht in de inkomsten en uitgaven in het jaar 2018.

Oeganda Platform bijeenkomst Cuijk
In oktober hebben we ook voor de eerste keer deelgenomen aan
het Platform Oeganda. Deze middag wordt georganiseerd door
en voor stichtingen (particuliere initiatieven) die vanuit Nederland
actief zijn in Oeganda. Doel daarvan is om ervaring en kennis
uit te wisselen. Er waren mooie gesprekken met uiteenlopende
ervaringen. Het besprokene was verhelderend, de ervaringen
herkenbaar en iedereen droeg ideeën aan en wisselde kennis
uit. Als er al een conclusie uitkomt, dan is het dat we ons telkens
moeten blijven afvragen wat het hoe, wat en waarom van onze
acties is. En we moeten ons blijven bedenken dat niet één manier de allerbeste is. Iemand vatte dat uitstekend samen met de
quote: ‘Maybe I can’t do it perfect, but I can do my part.’
Goede doelenactie ‘t Bastion
Tijdens de Kinderboekenweek heeft basisschool ‘t Bastion uit
Bredevoort een boekenmarkt gehouden. Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar ‘Vriendschap’ en het is erg mooi
dat onze Stichting met de Oegandese naam voor vriendschap
de opbrengst van de markt mag ontvangen. Er zijn veel boeken
verkocht en er is € 240,- verdiend. Dit bedrag heeft de school
verdubbeld en zo hebben wij als Stichting Mukwano € 480 gedoneerd gekregen.
Mukwano 2.0
Vorig jaar beëindigden wij de samenwerking op het project dat
aan de basis van Stichting Mukwano Oeganda heeft gestaan.
Met de ervaringen van dat project zijn wij op zoek gegaan naar
nieuwe uitdagingen, nieuwe doelen waar Mukwano zich hard
voor wil maken. In onze zoektocht naar informatie en kennis over
ontwikkelingswerk kwamen wij in contact met Sara Kinsbergen.
Sara is onderzoeker bij de Radboud Universiteit en specialiseert
zich daarbij in particuliere initiatieven. Sara heeft ons in november geholpen een begin te maken met een zoektoch naar wat wij
als Stichting Mukwano Oeganda belangrijk vinden in ons werk,
waar we ons op willen richten en hoe we te werk willen gaan. In
2019 wordt dit uitgewerkt in een beleidsplan.
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Overheadkosten
Als Stichting maken we indirecte kosten. Deze brengen we graag voor u in kaart, om zo inzicht te geven
in de hoeveelheid hiervan en welk percentage van
ons totaalinkomen dit is. Daarbij hebben we achter
de kosten aangegeven of het om kosten voor fondsenwerving (fonds) of kosten voor beheer en administratie (adm) ging.
Bankkosten (adm.)				
Algemene onkosten (adm)			
PR & Communicatie (fonds)		
Huur standplaats Adventsmarkt (fonds)
Totaal overheadkosten		

€ 193,06
€ 202,63
€ 257,38
€ 35,00
€ 688,07

De bankkosten zijn opgebouwd uit de betalingen
die we doen voor de rekeningen. Algemene kosten omvatten bijvoorbeeld een afscheidscadeau en
declaraties voor gemaakte kosten bestuursleden.
Alle nieuwsbrieven en het up to date houden van de
website zijn kosten die gemaakt zijn voor PR & Communicatie.
Percentage overheadkosten:
Onze overheadkosten lagen in 2018 op 6,9% van
onze inkomsten. Hiermee vallen we ruim binnen de
ANBI-normering van maximaal 10%.
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