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NIEUWS-
BRIEF

De laatste nieuwsbrief van Stichting Mukwano Oeganda 
verscheen alweer een aantal maanden geleden. Dit zien 
we graag anders, maar we willen u ook alleen informe-
ren wanneer we u nieuws kunnen brengen. In mei heeft 
bestuurslid Mirjam Klumpenhouwer een bezoek gebracht 
aan Oeganda. Bij deze informeren wij u graag over deze 
reis.

Reizen met Sarah
In mei is Mirjam als afgevaardigd bestuurslid van Stichting Muk-
wano naar Oeganda gereist. Omdat het voor andere bestuurs-
leden niet mogelijk was om mee te reizen, zijn we op zoek ge-
gaan naar een goede reisgenoot. Deze hebben we gevonden 
in Sarah. Sarah is een Oegandese vrouw die al twintig jaar in 
Nederland woont. Zij en haar (Nederlandse) man Sander hebben 
een guesthouse (hostel) in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. 
Daarnaast hebben zij een project, vergelijkbaar met ons project 
en begeleiden ze Nederlandse vrijwilligers die daar een project 
op willen zetten. Zo ondersteunen zij Stichting Mukwano nu ook. 
Vanuit hun eigen ervaringen en kennis kunnen zij ons voorzien 
van goede raad. Daarbij is het een groot voordeel dat Sarah Oe-
gandees is en de cultuur en taal kent.
 
Op zoek naar mogelijkheden
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het 
moeizame contact met Israël, de directeur van ons project, en 
het onderzoek dat de Oegandese politie naar hem gestart is. On-
danks vele pogingen van onze kant is het contact in het afgelo-
pen half jaar volledig stil komen te liggen. Het bezoek van Mirjam 
was daarom erg noodzakelijk. Haar doel was om uit te zoeken 
welke mogelijkheden er voor ons zijn om het project toch voort 
te zetten en onze investeringen voor de lange termijn veilig te 
stellen. Dit betekent dat we graag zien dat de kerk zijn huidige rol 
voor de gemeenschap behoudt,  dat het schoolgebouw gebruikt 
wordt voor het geven van onderwijs en er voldoende leerlingen 
zijn,  en dat de kliniek in enige vorm gebruikt wordt voor het be-
vorderen van de gezondheid van de gemeenschap. De school 
heeft daarbij onze grootste prioriteit.  
 
Gesprek met de advocaat
Door het gebrek aan communicatie met Israel en het afgenomen 
vertrouwen in hem, willen we weten hoe we verder kunnen en 
wat ons dan te doen staat. Hiervoor heeft Mirjam tijdens haar reis 
een aantal keer gesproken met meneer Nyombi. Hij is een goed 
aangeschreven advocaat met veel ervaringen met soortgelijke 
zaken. Tijdens de gesprekken heeft Mirjam achtergrondinfor-
matie, feiten en de geschiedenis van het project verteld. Tevens 
konden we ook al meerdere knelpunten aangeven, want we we-
ten dat de landtitel (kadaster nummer en grondbezit) een moeilijk 
gegeven in deze zaak is.
 

Advies voor de toekomst
Naar aanleiding van onze stukken en informatie heeft de advo-
caat ons een advies gegeven voor de toekomst. Hierin staat be-
schreven wat we vooral nog moeten uitzoeken en waar de priori-
teit ligt. Uit ons contact met de advocaat en met Sarah wordt ons 
duidelijk dat Israel een belangrijke rol in het geheel blijft spelen. 
Afgelopen jaren is hij degene geweest die het project opgebouwd 
en groot gemaakt heeft. Hoe we hier in de toekomst mee om 
moeten en kunnen gaan is de grote vraag. Om hier een beter 
beeld en antwoord op te krijgen, gaan we de komende tijd ver-
schillende dingen rondom het project uitzoeken. We zullen u hier 
over informeren wanneer we meer weten.
 
Hoe verder?
Mirjams reis heeft opgeleverd dat we nu in beeld hebben welke 
mogelijkheden er zijn om het project voor de toekomst veilig te 
stellen. De komende tijd gaan wel uitzoeken of en welke van 
deze mogelijkheden realistisch zijn. Daarbij staan het voortbe-
staan van het project, ten gunste van de lokale bevolking, en 
het behouden van wat geïnvesteerd is voor Stichting Mukwano 
voorop!
 
Mocht u vragen of meer informatie willen, dan kunt u contact met 
ons opnemen via onderstaand telefoonnummer of mailadres.

GEZOCHT
Stichting Mukwano Oeganda staat op dit moment voor een las-
tige opgave en moeilijke keuzes. Daarbij kunnen wij wel wat 
versterking gebruiken. Wij zijn daarom op zoek naar nieuwe be-
stuursleden. Heb je interesse? Neem dan contact met ons op! 
Uiteraard is het mogelijk om geheel vrijblijvend een aantal keren 
mee te kijken. 

Neem voor meer informatie contact op via onderstaand telefoon-
nummer of mailadres. 

BESTUURSLEDEN


