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Het jaar is alweer over de helft. Middels deze nieuwsbrief
informeren we u daarom wat Stichting Mukwano in de afgelopen maanden bezig heeft gehouden. Het project in Kitgum loopt naar tevredenheid. In juni hebben hebben we een
leuke ontmoeting gehad met David Otto, de contactpersoon
voor dit project. In deze nieuwsbrief leest u daarover en stelt
David zich aan u voor. Daarnaast is het bestuur ook in Nederland actief geweest en bedanken we Hilde Koskamp voor
haar jarenlange inzet voor de Stichting.
Ontmoeting met David Otto
Afgelopen maanden was onze contactpersoon voor het project
in Kitgum, David, in Nederland. Harmjan, Mirjam en Emma bezochten hem. Het was een fijne ontmoeting waarbij we de samenwerking tot nu toe evalueerden en plannen voor de toekomst
bespraken. We hebben inmiddels in twee fases bijgedragen aan
de bouw van een kleuterschool in 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
ook de organisatie waar David zich voor inzet (Kradef) kijken hier
positief op terug. De school is inmiddels in zoverre gereed dat
het dak erop kan. Dat is de derde fase waarover wij nu met David
nadere afspraken maken.

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.

Investeren in partnerschap
Voor een langdurige samenwerking willen we de afspraken wat
uitgebreider op papier vast gaan leggen. Tijdens het gesprek
werden vanuit zowel Mukwano en ook Kradef ideeën hierover op
tafel gelegd. Daarnaast vragen we andere ervaren mensen om
hierover met ons mee te denken. Zo hopen we samen een goede
basis te leggen voor een mooie samenwerking.
Inkomsten
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.

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 bestaat 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. Al deze producten worden in Uganda gemaakt.
Tijdens onze bezoeken aan het land nemen wij vaak een koffer
met handgemaakte souveniers mee terug om te verkopen op een
markt als deze. Hiermee steunen we de lokale economie en de
verkoop levert ons in Nederland ook weer wat op.
Naast de verkoop van deze producten brengen we op een markt
als deze ook onze projecten onder de aandacht en leggen we
contacten met andere stichtingen die soortgelijk werk verrichten
op allerlei plaatsen in de wereld. Al met al een sfeervolle en
geslaagde dag. Wij danken Mondiaalten voor de organisatie
hiervan.

Hilde bedankt voor je inzet!
Tot onze spijt heeft Hilde in 2017 besloten om te stoppen als
bestuurslid van Stichting Mukwano. Uiteraard niet voordat ze in
december nog één keer een succesvolle toetenactie voor ons
organiseerde. De toetenactie was voor Hilde het mukwano-hoogtepunt van het jaar. Samen met Marijn heeft ze in de afgelopen
jaren een draaiboek voor deze actie ontwikkeld waar geen speld
meer tussen te krijgen is. In september begon dat al met het bepalen van de inhoud voor dat jaar, de zogenaamde ‘proeftoete’.
Vervolgens was alles tot in de puntjes verzorgd van inhoud, bestellingen, begroting tot vrijwilligers en de verzorging op de actiedagen zelf.
Hilde maakt sinds 2010 onderdeel uit van het Mukwano bestuur,
in de functie van secretaris. In 2011 bracht ze haar eerste bezoek
aan het project in Buhweju en ze bleef meteen een paar weken.
In die weken gaf ze computerles aan de leerlingen van de school
en draaide ze mee in het onderwijs. Een hele spannende onderneming die haar veel inspiratie en energie gaf om met Mukwano
de handen ineen te slaan voor de kinderen in Oeganda. Hilde is
van het aanpakken. Als er iets moet gebeuren dan regelt ze dat!
Hilde, ontzettend bedankt voor je jarenlange inzet. Samen hebben we een hoop leuke acties gedaan en mooie dingen kunnen
doen in Oeganda! We wensen je veel succes met je vrije tijd,
maar die wordt vast weer snel met een andere uitdaging ingevuld.
Privacywetgeving (AVG)
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich ooit hiervoor
heeft aangemeld of ons gesteund heeft middels een gift.
Op dit moment werken wij nog aan ons privacybeleid. Tot
die tijd gaan wij uiteraard zorgvuldig om met uw gegevens zoals wij dat de afgelopen jaren ook hebben gedaan.
Mocht u onze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen stuur
dan een e-mail naar info@mukwano.nl dan zorgen wij dat
uw gegevens worden verwijderd uit ons bestand.
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