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Samenwerking KRADEF
Opening school 
In 2019 is onze samenwerking met Kradef voortgezet. Het dak 
moest nog op de onderbouwlokalen van de basisschool en dit 
is snel gerealiseerd begin 2019. Zodoende kon de school in 
februari beginnen en met 78 kinderen was dit een mooie start. 
De school begint met dit aantal, maar groeit al snel. Er is een 
team enthousiaste leerkrachten en een ‘headmaster’ die de lei-
ding heeft. In oktober telt de school al meer dan 150 leerlingen. 
Het maakt dus een snelle groei door. In eerste instantie betaalt 
David Otto de salarissen van de leerkrachten, omdat er niet 
genoeg inkomsten uit de schoolgelden zijn. De ouderraad gaat 
vervolgens actief achter de schoolgelden aan en daardoor ko-
men er meer inkomsten. David bouwt ondertussen zijn bijdrage 
af. Hoewel de school is begonnen in februari zijn het gebouw 
en de bijgebouwen nog niet klaar. In maart worden, met onze 
financiële steun, de vloer gestort in het gebouw en komt er een 
toiletgebouw. Zoals gebruikelijk in Oeganda staat deze een 
eindje van het hoofdgebouw af. 

Informatiebijeenkomst met Kradef-voorzitter David Otto in 
Aalten 
Begin maart is David Otto, voorzitter van Kradef Kitgum, in Ne-
derland en presenteert hij zichzelf en de plannen van zijn stich-
ting KRADEF met de achterban van Mukwano. Dit is een zeer 
plezierige en goede bijeenkomst, waarin er ruimte is om elkaar 
te leren kennen en door middel van vragen meer te weten te 
komen over de gemeenschap en de plannen. David vertelt over 
zijn droom om de gemeenschap waarin hij is opgegroeid een 
toekomst, lichtpunt, te geven na de oorlog die er gewoed heeft. 
Mukwano licht aan de achterban haar vernieuwde standpunten 
uit het beleidsplan toe. Samen, David namens KRADEF en 
Mukwano, spreken we het vertrouwen in elkaar uit om verder te 
gaan in onze samenwerking. 

Oegandareis
In oktober is het zover dat we met drie bestuursleden richting 
Oeganda vertrekken. De gemeenschap en stichting KRADEF 
heeft gewacht met de officiële opening van de school, totdat 
wij er bij konden zijn. Voor ons is het een mooi moment om 
onze samenwerking te bekrachtigen en onze waardering uit 
te spreken voor de mooie manier waarop de samenleving dit 
gerealiseerd heeft. David Otto is deze week onze gids en neemt 
ons mee naar de prachtigste natuurparken van Oeganda. Daar-
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In 2019 hebben we de samenwerking met 
KRADEF voortgezet door de bouw van het 
eerste schoolgebouw af te ronden. In okto-
ber mocht een deel van het bestuur aanwezig 
zijn bij de officiële opening. Een fantastische 
mijlpaal voor de gemeenschap daar! We 
hebben ook gezocht naar nieuwe samen-
werkingsrelaties en hielden uiteraard onze 
jaarlijkse toetenactie. 

Wie is David Otto?
Ongeveer 37 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 ge-

meenschap 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. 

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 ge-
loven. 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 kun-

nen gaan zaaien en hopelijk oogsten in de toekomst. 

Lees het hele verhaal van David op onze website: 
www.mukwano.nl

naast bezoeken we een aantal andere scholen in de omgeving 
van de school, ontmoeten we disctrictofficieren (overheidsfunc-
tionarissen) en maken we kennis met het schoolteam. Dit is 
een hechte en enthousiaste groep mensen die ons vol passie 
over de school en de manier van werken vertelt. We voelen ons 
meer dan welkom en genieten met volle teugen van dit harte-
lijke onthaal. De dag van de opening is er een van lang zitten 
en veel genieten! De regionale functionaris is in zijn toespraak 
vol lof over de school en de goede manier van werken en 
onderwijs dat ze er geven. Hij is vol vertrouwen in de toekomst 
van deze school. Naast deze toespraak zijn er nog vele, wordt 
er gedanst door de kinderen, is er lekker eten en de de gehele 
gemeenschap is aanwezig. Ook de familie van David Otto, die 
samen de grond ter beschikking van de gemeenschap hebben 
gesteld, zijn aanwezig en vol trots! Dit maakt het tot een prach-
tig, typisch Oegandees openingsfeest.

Verder samenwerken
De dag na de opening vergaderen we met het bestuur van 
KRADEF en de oudervereniging van de school over de toe-
komst en een mogelijke samenwerking. Na een goed overleg 
met heldere afspraken over wat we over en weer van elkaar 
verwachten en dat we werken vanuit de visie dat het zelfvoor-
zienend moet worden, stemmen we van beide kanten in met 
een verdere samenwerking. De gemeenschap wil graag zo snel 
mogelijk een tweede gebouw  voor de groepen 5 t/m 8 van de 
primary school. We zien op het terrein veel levendigheid van 
vrouwen en jongeren, dit maakt voor ons duidelijk dat de school 
echt een functie heeft voor de gemeenschap. In de laatste 
maanden van het jaar is de school nog aangesmeerd, zijn er 
dakgoten gekomen om water op te vangen en is er een stoep 
gelegd, zodat je vanuit de stoep en niet vanuit zand de klaslo-
kalen instapt. Tevens zijn er bankjes aangeschaft met behulp 
van stichting Mukwano en andere sponsore zodat de kinderen 
in de klassen op bankjes in plaats van op de grond zitten. 



FINANCIEEL
OVERZICHT 2019
Met dit overzicht geven wij, Stichting Mukwano, u 
inzicht in de inkomsten en uitgaven in het jaar 2019. 

Benoemde giften €   5.115,36 bankkosten €     195,94

Fooien €         5,00 algemene onkosten €      900,31

Toetenactie €   4.255,89 PR / communicatie €     0,00

Opbrengst souve-
nierverkoop

€         15,00 Project KRADEF €  4.365,00

Rente €        7,19 Reis Oeganda €  2.294,72

Totaal 
inkomsten

€   9.398,44 Totaal 
uitgaven

€  7.755,97

Overheadkosten.
Als Stichting maken we indirecte kosten. Deze bren-
gen we graag voor u in kaart, om zo inzicht te geven 
in de hoeveelheid hiervan en welk percentage van 
ons totaalinkomen dit is. Daarbij hebben we achter 
de kosten aangegeven of het om kosten voor fond-
senwerving (fonds) of kosten voor beheer en admi-
nistratie (adm) ging. 

Bankkosten (adm.)    €    195,94
Algemene onkosten (adm)   €    900,31
PR & Communicatie (fonds)  €        0,00
Totaal overheadkosten     € 1.096,25

De bankkosten zijn opgebouwd uit de betalingen die 
we doen voor de rekeningen. De algemene kosten 
vallen dit jaar hoger uit dan gebruikelijk. In 2019 is 
samengewerkt met een adviseur om het beleidsplan 
te herschrijven. De eenmalige kosten voor een bege-
leidingstraject waren €720,=. 

Wanneer de overheadkosten worden weggezet 
tegen de totale inkomsten, dan is het percentage 
overheadkosten voor 2019: 11,6% van onze inkom-
sten. Hiermee vallen we net buiten de ANBI-norme-
ring van maximaal 10%. Dit is te verklaren door de 
eerder genoemde gemaakte eenmalige kosten voor 
het beleidsadvies. Het jaar 2019 wijkt daarmee af ten 
op zichte van voorgaande jaren (2018: 6,9%, 2017: 
5,3%). De verwachting is dat overheadskosten de 
komende jaren weer op of onder het percentage van 
2017 zullen zitten.  
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Stichting Mukwano Oeganda
p.a. Bredevoortsestraatweg 82

7121 BK  Aalten  

T: 06 - 13671192
E: info@mukwano.nl
I: www.mukwano.nl 

Rekeningnummer: NL82RABO0102961557 
KvK 09179820

RSIN 8190.65.432

Platformbijeenkomst
Het is fijn en goed om jaarlijks mensen van allerlei organisaties 
die werkzaam zijn in Oeganda te spreken en onderwerpen te 
behandelen. Deze contacten doen we op via de Partindag en 
via het  Oeganda Platform. Deze laatste organiseert bijeen-
komst in de regio Nijmegen met allerlei plaatselijke organisaties 
die werkzaam zijn in Oeganda. Dit jaar heeft onze stichting 
gezorgd voor een deel van het programma. We hebben ge-
presenteerd hoe ons nieuwe beleidsplan samen met Sara van 
Kinsbergen tot stand gekomen is en welke doelen we nastreven 
voor de komende jaren. Via deze contactmomenten kwam we 
ook in contact met Guus Vergezellenburg van Mirembe. Dit leidt 
tot een mooie nieuwe samenwerking.

Samenwerking met Mirembe
Dooor de kennismaking met Guus, komen we in gesprek over 
de organisatie die Mirembe, de stichting waar hij bij is, samen-
werkt met het Elisabeth Namaganda Foundation (ENF) in Kam-
pala, Oeganda. Na het eerste contact in Nederland met Guus, 
gaan we tijdens onze reis kennismaken we kennis met de 
Elizabeth Namaganda Foundation. In een universtiteitsgebouw 
ontmoeten we een gedreven groep mensen die bevlogen in hun 
werk zijn. De stichting voorziet in schoolgeld voor kinderen die 
anders geen mogelijkheid tot school hebben. Dit gebeurt al vele 
jaren en met goed resultaat. In Oeganda hebben ze foundrai-
sing opgezet om zo binnenlands aan geld te komen voor de 
schoolgelden. Om nog meer zelfvoorzienend te zijn, willen ze 
parkeerplaatsen bij de universiteit bouwen en vervolgens verhu-
ren. Daarbij willen ze een restaurant bouwen om zodoende ook 
inkomsten te genereren. Als bestuur hebben we geluisterd en 
zoeken we uit welke mogelijkheden we hebben in een samen-
werking met Mirembe en ENF.

Jaarlijkse nieuwjaarszakkenactie ‘toetenactie’
Net als andere jaren hebben we ook in 2019 onze grote toeten-
actie gehouden aan het einde van het jaar. Met hulp van Marijn 
Kraijenbrink en vele andere vrijwilligers hebben we ongeveer 
2800 snoepzakken gemaakt en verkocht, waarbij de winst in 
zijn totaal ten goede komt aan de stichting. Dit jaar hadden we 
een aantal snoepzakken en snoep over. Hierdoor was de winst 
iets lager dan gehoopt, maar in totaal was het weer een mooie 
opbrengst voor onze Stichting.


