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NIEUWS-
BRIEF

Een tijd van komen en een tijd van gaan. 
In de afgelopen jaren heeft u in onze nieuwsbrief kunnen le-
zen over het project om Buhweju en de moeite die we hebben 
gedaan om de samenwerking rondom dit project te continu-
eren.  Enkele weken geleden hebben we besloten het project 
los te laten en toe te vertrouwen aan de lokale bevolking. 
In deze nieuwsbrief lichten wij dit besluit graag aan u toe. 
Daarnaast zijn wij ook druk bezig met het opstarten van een 
nieuwe samenwerking met de gemeenschap van Kitgum in 
het noorden van Oeganda, waarover u verderop meer leest. 
Een tijd van gaan is het helaas ook voor onze penningmees-
ter Rik van Lochem, in deze nieuwsbrief daarom ook een 
woorden van dank voor zijn inzet voor Oeganda. 

Voorzieningen voor Buhweju
In de periode 2007 tot en met 2011 hebben wij in samenwerking 
met pastor Israël en de gemeenschap in Buhweju ontzettend veel 
kunnen realiseren. Een kerk, een kliniek, een schoolgebouw met 
maar liefst twee verdiepingen en verblijven voor de leraren. Het 
project is daarmee een enorme aanwinst voor de gemeenschap 
in het afgelegen gebied waar deze voorzieningen gemist werden.  

Moeizame samenwerking
In de afgelopen jaren merkten wij echter dat de samenwerking 
steeds stroever ging lopen. Vanuit Nederland was het lastig con-
tact te krijgen met pastor Israël en verantwoording over de voort-
gang van het project bleef uit. Tijdens onze bezoeken aan het 
project hebben we zaken bespreekbaar gemaakt en afspraken 
gemaakt voor de toekomst. Dat bracht helaas niet de gewenste 
verbetering. Eind 2015 bereikten ons steeds meer negatieve sig-
nalen over het functioneren van Israël op het project en de ne-
venfuncties die hij leek te bekleden. De Nederlandse Stichting 
Twawebwa, die ook op het project werkzaam was, heeft om deze 
reden besloten zich terug te trekken uit het project. Als Stichting 
Mukwano hebben wij ons op dat moment laten adviseren door 
Sarah Jjuuko en Sander van Zanten, een Nederlands/Oegan-
dees echtpaar dat de weg kent en de taal spreekt in oeganda. 
Onze hoogste prioriteit was daarbij dat het project en de investe-
ringen niet verloren zouden gaan. De kerk en de school draaiden 
goed en als stichting konden en wilden we dat op dat moment 
niet loslaten, ons werk was nog niet klaar. 

Uitgestoken hand
In 2016 en 2017 heeft Sarah zich samen met onze Oegandese 
advocaat en de Regional District Officer (RDC) van Buhweju 
hard gemaakt voor herstel van het contact met Pastor Israël. De 
RDC heeft daarnaast de lokale gemeenschap aangesproken op 
hun verantwoordelijkheid in het draaiend houden van de voor-
zieningen die aan hen geschonken zijn. Ondanks de meermaals 
uitgestoken hand blijft het contact met Israël uit en zien wij geen 
andere mogelijkheden om de verbinding met het project in stand 
te houden.
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Beeindiging van de samenwerking
Om deze reden hebben wij besloten de samenwerking met pas-
tor Israël en zijn Gods Hand and Feet Ministries te beeindigen. 
Wij hebben er alles aan gedaan om betrokken te blijven bij het 
project. Daarbij zijn wij tot het inzicht gekomen dat het op dit mo-
ment in het belang van het project is om ons terug te trekken en 
de gemeenschap van Buhweju de rust en ruimte te geven om 
met elkaar het project tot een succes te maken. Zelfvoorzienend, 
zoals ook altijd het doel van Stichting Mukwano is geweest. 

De open brief waarin wij onze samenwerking met pastor Israël 
beeindigen kunt u lezen op onze website. 

Kitgum
In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de samen-
werking met David Otto voor de bouw van een kleuterschool in 
Kitgum. Kitgum ligt in het noorden van Oeganda en er wonen 
veel oud-kindsoldaten. De omgeving behoort tot de allerarmste 
van Oeganda. Binnen de gemeenschap is er veel behoefte aan 
een school en een verbetering van de leefomgeving. Als ge-
meenschap hebben ze er zelf al voor gezorgd dat er een betere 
weg naar het dorp is. De gemeenschap heeft zich georganiseerd 
in een organisatie waarvan David de directeur is. 

samenwerkingsafspraken vastgelegd
Met David zijn we in overleg op welke wijze we hem en zijn ge-
meenschap kunnen ondersteunen in het bouwen van de school. 
Vanuit onze ervaringen in Buhweju hebben we geleerd de af-
spraken rondom sponsoring beter vast te leggen. De voorwaar-
den voor de samenwerking hebben we daarom vastgelegd in 
een memorandum van overeenstemming. David heeft daarnaast 
een duidelijk plan aan ons voorgelegd. Met de opbrengst van de 
toetenactie en de spaaractie van de Groen van Prinstererschool 
kunnen wij bijdragen in de eerste fase: het uitgraven en leggen 
van de fundering. David en de gemeenschap is iedereen die al 
bijgedragen heeft erg dankbaar. Ze ervaren het als heel bijzonder 
dat er zo ver weg geld voor hen ingezameld wordt.

David verblijft af en toe in Nederland bij zijn Nederlandse vrouw 
en kind. Een eerste kennismaking kon daardoor in Nederland 
plaatsvinden.
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Stichting Mukwano Oeganda is op zoek naar nieuwe bestuursleden. 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 onderstaand telefoonnummer of mailadres.  

bestuursleden GEZOCHT

Sponsoractie Groen van Prinsterer
De afgelopen maanden hebben de kinderen uit de groepen 1 
t/m 5 van CBS Groen van Printerer in Aalten zich ingezet voor 
Mukwano. Vooraf heeft Emma een presentatie gegeven in alle 
klassen om te laten zien hoe de kinderen in Oeganda leven. 
Zo zagen de leerlingen onder andere een filmpje over hoe een 
school er in Oeganda uit ziet, hoe de kinderen les krijgen en wat 
ze eten tussen de middag. Dit maakte de kinderen enthousiast 
om geld in te zamelen door bijvoorbeeld klusjes te doen of koek-
jes te verkopen.

Op 20 april was de bekendmaking van de opbrengst. Samen 
hebben ze € 2756,40 opgehaald. Wat een geweldige bijdrage 
van de kinderen van de Groen voor hun leeftijdsgenootjes in Kit-
gum (Noord Oeganda). Hiermee kan een mooie start gemaakt 
worden aan de bouw van de kleuterschool!

Opbrengst toetenactie
Dit jaar zijn er weer duizenden zakken snoep gevuld voor onze 
toetenactie. Dankzij tientallen vrijwilligers en uiteraard de vele 
bestellingen liep deze actie wederom erg goed.  De opbrengst 
was maar liefst 3400 euro! We willen iedereen bedanken die toe-
ten besteld heeft of ons op welke manier dan ook heeft geholpen 
met deze actie.

Rik bedankt voor je inzet!
Tot onze spijt heeft Rik van Lochem vorig jaar aangegeven zich 
terug te willen trekken uit het bestuur. Zijn taken als penning-
meester worden overgenomen door Mirjam Klumpenhouwer.

Rik is bestuurslid van het eerste uur en zelfs daarvoor. In 2007 
was hij betrokken bij de eerste plannen en de voorbereiding tot de 
oprichting van Stichting Mukwano Oeganda in 2008. In de afgelo-
pen 10 jaar heeft hij zich als penningmeester tussen de vrouwen 
in het bestuur staande weten te houden. Het beheren van de kas 
en de bankrekening is iets wat hij altijd met enorme precisie en 
transparantie uitvoerde. Ook het presenteren van reisverhalen of 
in gesprek gaan met een kleuterklas deed Rik met veel plezier.

Voor de Oegandezen is Rikkie, zoals ze hem noemen, 
de enige en daarmee ook belangrijkste man van de stich-
ting. Tijdens de reizen naar Oeganda werd er ‘s avonds 
steevast gediscussieerd over cultuurverschillen of Rik leg-
de uit hoe het door Nederlanders uitgevonden ‘turning the 
sea into land’ in zijn werk ging (inclusief bordtekening).  

Hoe bijzonder was het  dat Rik en Jorieke op hun trouwdag een 
aantal Oegandese gasten mochten verwelkomen. Uiteraard 
moest de pastor in dat gezelschap het kersverse paar de vol-
gende dag wel even streng toespreken over het doel van het 
huwelijk. Die boodschap heeft Rik goed begrepen en we hopen 
dat hij met het afscheid van Mukwano weer wat meer tijd heeft 
om te genieten van zijn groeiende gezin! 

Rik, ontzettend bedankt voor je jarenlange inzet. Alle uren samen 
vergaderen, reizen, acties voeren, op de markt staan, én vooral 
mooie dingen doen voor onze medemens. Fijn dat je daar samen 
met ons deel van uit hebt gemaakt. Het ga je goed!

Emma, Hilde, Mirjam, Paulien


