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NIEUWS-
BRIEF

Aan het eind van dit jaar kijken we als Stichting Mukwano 
terug op  wederom een bewogen jaar waarin we belangrijke 
en moeilijke besluiten genomen hebben. We zijn daarom blij 
dat we in Kitgum gestart zijn om samen met de lokale ge-
meenschap mooie dingen te doen. Ook zijn we blij dat we in 
deze nieuwsbrief een nieuw bestuurslid aan u voor kunnen 
stellen. Tot slot herinneren wij u graag aan onze jaarlijkse 
toetenactie, vergeet niet om voor 27 december uw bestelling 
aan ons door te geven!

Start bouw kleuterschool
We zijn blij te kunnen vertellen dat in augustus de bouw van de 
kleuterschool in Kitgum is gestart. Dit nadat we eerder dit jaar 
afspraken gemaakt hebben met de organisatie Kradef, in de per-
soon van David Otto. Het eerste plan was om te starten met de 
fundering en de vloeren, maar in overleg met de architect is be-
sloten om de vloeren vooralsnog te laten zitten en te beginnen 
met de fundering en de muren. Op die manier kan de school 
eerder in gebruik worden genomen. Voor dit project hebben we 
de opbrengsten van de toetenactie en de inzamelingsactie van 
de Groen van Prinstererschool van afgelopen jaar gereserveerd. 
Voor de eerste helft van dit bedrag zijn de muren nu opgetrokken 
tot aan de hoogte van de ramen. Het werk is voorspoedig verlo-
pen en veel is gedaan door mensen uit de gemeenschap. Een 
lokale aannemer coördineert de bouw. Eén van de bestuursleden 
van KRADEF is veelal aanwezig om op de bouw toe te zien en 
ook David Otto bezoekt het project met regelmaat zelf.  
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KRADEF
In Kitgum werken we samen met Kitgum Rural Agricultural Deve-
lopment 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 opge-
richt om  het plattelandsgebied rondom Kitgum landbouwkundig 
te ontwikkelen. De organisatie is bezig met een landbouwtak 
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 levensomstan-
digheden. 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. >>>

Over Kitgum

Dit gebied in het Noorden van Oeganda is getroffen door 
de gevolgen van de jarenlange burgeroorlog en de vrese-
lijke tragedie rondom kindsoldaten van de Lord’s Resistance 
Army (LRA). Het leven van de mensen die het gewapende 
conflict overleefden gaat nu langzaam weer in de richting 
van herstel. Veel mensen zijn teruggekeerd naar hun voor-
ouderlijke huizen en bezig met de wederopbouw van hun 
levens en de gemeenschappen. De levensomstandigheden 
zijn er basic. De bevolking is grotendeels afhankelijk van 
brandhout als de belangrijkste bron van energie. Toegang 
tot schoon drinkwater blijft beperkt, veel gezinnen lopen 

lange afstanden om schoon drinkwater te halen.

In Oeganda heeft iedere kind recht op basisonderwijs. Dit is 
door de regering vastgelegd in het UPE. Toch hebben veel 
kinderen in dit gebied nog geen toegang tot basisonderwijs.
Wij hopen met de bouw van deze kleuterschool daar wat 
verandering in te brengen. Ook hopen we door dit project 

dat de gemeenschap nader tot elkaar komt.



Stichting Mukwano 
Oeganda wenst u een 

fijne kerst en een 
voorspoedig 2018!
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BESTUURSLID
Stichting Mukwano Oeganda is op zoek naar nog iemand 
om  het bestuur te versterken. Heb je interesse? Neem dan 
contact met ons op! Uiteraard is het mogelijk om geheel 

vrijblijvend een aantal keren mee te kijken. 
Vraag een bestuurslid om meer informatie of neem contact 
op  via het telefoonnummer of mailadres onderaan deze 

nieuwsbrief

GEZOCHT

Heeft u de toeten al klaar?
De nieuwjaarstoeten van Mukano:  Wie kent ze niet? Al jaren 
lang een begrip in Aalten en omstreken! Ook dit jaar doen wij ons 
best om met oud en nieuw weer een mooie ‘toete’ aan te bieden. 
Met deze toete maakt u uw neefjes, nichtjes en buurtkinderen 
blij, maar is ook ons ontwikkelingswerk in Oeganda gesteund. 
Ook de babytoete is dit jaar weer van de partij.:  Een speciale 
zak gevuld met lekkers en wat leuks voor de kleinsten tot 2 jaar. 

Beide toeten kosten €2,75 en kunnen op de volgende manieren 
worden besteld:
- Via internet op het online-bestelformulier op www.mukwano.nl 
(de makkelijkste manier!)
- Telefonisch bij Hilde Koskamp tel 06-36311491. De voicemail 
inspreken is ook mogelijk.
- Via de post door een briefje te sturen naar Emma Roelofsen, 
Eligiusstraat 13, 7121 EA te Aalten. Schrijf op dit briefje uw naam, 
adres en telefoonnummer. Vermeld ook het aantal toeten en welk 
soort u wilt bestellen.

U kunt uw bestelling tot 27 december aan ons doorgeven. Op-
halen van de toeten kan op 29 of 30 december tussen 18.30 en 
19.30 uur bij de Zuiderkerk, Ludgerstraat 64. De toeten zullen bij 
afhaling contant of via pin met u worden afgerekend.

Als het afhalen voor u problemen oplevert, kunt u contact op-
nemen met Hilde Koskamp. Dan wordt er naar een oplossing 
gezocht.

Nieuw in het bestuur!
Ik ben Harmjan Westerveld en sinds enige tijd ben ik betrokken 
bij Mukwano. Nog voordat Mukwano werd opgericht ben ik zelf 
naar Oeganda geweest, samen met o.a. mede-bestuursleden 
Emma en Paulien. Wat me toen al inspireerde is het grote cul-
tuurverschil tussen Nederland en Oeganda. De manier waarop 
de mensen leven en hoe ze door de omstandigheden waar ze 
in verkeren, in het leven staan. Veel mensen in Oeganda heb-
ben weinig om van te leven, maar proberen er ondanks alles het 
beste van te maken. Toen ik voor Mukwano werd gevraagd, leek 
dit me een mooie manier om een bijdrage te leveren aan projec-
ten in dit land. Maar ook om zelf nog meer te leren van de leefstijl 
van deze mensen. 

Naast mijn werkzaamheden voor Mukwano doe ik natuurlijk nog 
andere dingen. Ik werk als docent Social Work op de hogeschool 
Windesheim in Zwolle. Onder andere door dit werk zie ik welke 
kansen en mogelijkheden er in Nederland zijn om je te ontwik-
kelen en te werken aan je toekomst. Ik realiseer me dat dit in 
Oeganda niet allemaal eenvoudig te realiseren is, maar ik wil me 
er als bestuurslid van Mukwano graag voor inzetten om mensen 
ook de kans en gelegenheid te bieden om aan hun eigen toe-
komst te werken. 

Tweede fase
David heeft ons gedurende de bouw op de hoogte gehouden met 
foto’s. Na de afronding van de eerste fase hebben wij van hem 
een overzicht van de uitgaven ontvangen. In oktober was David 
in Nederland en hebben bestuursleden Mirjam en Paulien met 
hem gesproken over de bouw, de financiën, de plannen en de 
samenwerking. Op basis daarvan zijn we overgegaan tot het be-
talen van de tweede termijn. Hiermee worden de muren van de 
kleuterschool opgemetseld tot aan het dak. Na deze fase lopen 
de afspraken die we met KRADEF gemaakt hebben af. Door de 
goede verantwoording en communicatie tot nu toe beginnen we 
vertrouwen te krijgen in een vervolg. Na afronding van de tweede 
fase zullen wij deze evalueren en besluiten of wij verder samen 
willen werken met KRADEF, onder welke voorwaarden en voor 
welke termijn. 


