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NIEUWS-
BRIEF

Het is alweer december en daarom brengen wij, zoals ieder 
jaar, in deze nieuwsbrief graag onze toetenactie onder uw 
aandacht! Daarnaast kunt u in deze decembereditie uiter-
aard lezen over de voortgang van de bouw in Kitgum, maar 
ook in Nederland hebben wij niet stilgezeten. Onder de 
werktitel ‘ Mukwano 2.0’  hebben wij in de afgelopen periode 
veel gesprekken gevoerd en kennis opgedaan bij zowel pro-
fessionele organisaties als collega particuliere initiatieven. 
In deze nieuwsbrief brengen wij daarvan verslag uit.

Ontwikkelingen Project Kitgum
We zijn blij te kunnen melden dat de bouw van de ‘primary school’ 
in Kitgum verder gaat. In 2017 zijn ze in Kitgum met minimale 
middelen en veel eigen inzet begonnen met het bouwen van de 
school. Na onze eerste donatie hebben ze de muren neergezet, 
zoals te zien is op de foto. Op dit moment wordt er hard gewerkt 
om het dak op de school te krijgen nog voor het nieuwe school-
jaar in februari begint. Als dat lukt dan zal de school meteen in fe-
bruari starten. Dit is in ieder geval de grote wens van bestuurslid 
David Otto van Kradef: ‘De kinderen door middel van onderwijs 
een kans geven op een betere toekomst’. Binnen de gemeen-
schap 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. 

De gemeenschap in Kitgum heeft al enkele jaren een Homestay 
(hostel) waar toeristen en gasten kunnen verblijven. Hiervoor 
wordt een Facebook pagina bijgehouden (Kitum Homestay and 
campsite). Deze pagina geeft een mooi beeld van de gemeen-
schap en hun plannen. Er is ook een filmpje te vinden waarin 
David uitlegt wat zijn stichting met het project beoogd. Kortom, 
zeker de moeite waard om een kijkje te nemen op deze pagina!

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. Daarbij merkten we dat de ervaring die wij met 
ons meenemen ons soms in de weg zit. Vragen als: ‘hoe kun-
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nen we écht een verschil maken? maar ook: hoe kunnen we ons 
verzekeren dat het aan ons toevertrouwde geld goed besteed 
wordt? spelen daarbij een grote rol. 

In onze zoektocht naar informatie en kennis over ontwikkelings-
werk kwamen wij in contact met Sara Kinsbergen. Sara is onder-
zoeker bij de Radboud Universiteit en specialiseert zich daarbij 
in particuliere initiatieven. Wij hebben Sara bereid gevonden ons 
te helpen uit te vinden 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 november hebben we deze vra-
gen in een eerste inspirerende sessie met elkaar verkend. In de 
komende maand hopen we dit verder uit te werken zodat we in 
2019 met hernieuwde energie aan de slag kunnen. 

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! Het was een 
inspirerende dag, die begon met een lezing van Charles Groen-
huijsen over optimisme en wat je daar mee kunt bereiken. Waarin 
hij ons duidelijk maakte hoe belangrijk het is om naar de positieve 
resultaten van onze werkzaamheden te kijken en deze ook te 
durven benoemen. 

Ter verdieping hebben we verschillende workshops gevolgd. Een 
van onze contacten in Oeganda oriënteert zich op mogelijkhe-
den voor een irrigatieproject. Om ons hierin te verdiepen hebben 
we een workshop gevolgd over duurzame watervoorziening. Dit 
heeft ons een aantal contacten opgeleverd met andere organisa-
ties die hierin actief zijn in verschillende landen in Afrika, waar-
onder Oeganda. Ook hebben we een workshop gevolgd over 
interculturele communicatie. We werken in Oeganda samen met 
de lokale bevolking en hebben hierbij hetzelfde doel, toch is de 
communicatie een belangrijke sleutel tot een goed verloop van 
deze samenwerking. In deze workshop hebben we ons hierin 
verdiept en onderzocht waar we rekening mee kunnen en moe-
ten houden. 
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Stichting Mukwano Oeganda wenst u een 
fijne kerst en een voorspoedig 2019!

Oeganda Platform bijeenkomst Cuijk
In oktober hebben we 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. 

Met elkaar hebben we gesproken over de rol van ons als Ne-
derlandse stichtingen voor de mensen en organisaties daar. En 
of die wel zo gezond is, want merkte een deelnemer op: ‘Nog 
te vaak bedenken wij hier wat zij daar moeten doen.’ Ook is er 
gesproken over ownership; de mensen ter plaatse zelf verant-
woordelijk te maken. Deze waarden sluiten aan bij onze ideeën 
over hulp bieden.  

De vraag ‘Waar doe je goed aan?’ blijkt bij meerdere stichtin-
gen te leven. Initiatief, management, bestuur en capaciteit als 
belangrijke factoren worden besproken. Ook eigenaarschap, 
vertrouwen, visie, aanpak en communicatie tussen de verschil-
lende partijen zijn belangrijk. Hoe stel je je op ten opzichte van 
je Oegandese partnerorganisatie en welke rol zie je voor jezelf 
weggelegd binnen het project? Er kwamen mooie gesprekken 
op gang met uiteenlopende ervaringen. Zo bleek uit enkele voor-
beelden van projecten met zonnepanelen dat niet de technische 

BESTEL NU UW NIEUWSJAARSTOETEN!
De nieuwjaarstoeten van Mukano:  Wie kent ze niet? Al jaren 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. 

Vorig jaar hebben wij u gevraagd welke wensen er nog zijn over de toeten. Veel mensen gaven daarbij aan dat de toete wel wat ge-
zonder mag zijn. Om die reden hebben we dit jaar gekozen voor meer snoep zonder toegevoegde kleur- en smaakstoffen. 
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 
- Telefonisch via 06-13671192. 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.

Ophalen van de toeten kan op 28 of 29 december tussen 18.30 en 19.30 uur bij de Zuiderkerk, Ludgerstraat 64. De toeten 
zullen bij het afhalen contant of via pin met u worden afgerekend. 

U kunt uw bestelling tot 26 december aan ons doorgeven. Als het afhalen voor u problemen oplevert, kunt u contact opnemen met 
Mirjam Klumpenhouwer via bovenstaand telefoonnummer en wordt er naar een oplossing gezocht.

kennis alleen van belang was, maar dat juist het sociale aspect 
doorslaggevend was voor het wel of niet slagen van een project.

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 afgelopen Kinderboekenweek heeft basisschool ‘t Bas-
tion 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 vriend-
schap 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. Dit geld wordt besteed aan de bouw van 
de school op het project Kradef, waar we aan het begin van de 
nieuwsbrief over schreven. Hartelijk dank voor de mooie bijdra-
ge, alle leerlingen, ouders en medewerkers van ‘t Bastion!


