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1. Inleiding
De missie
De missie van de Stichting Mukwano Oeganda is om zonder winstoogmerk de
levensomstandigheden van de kansarme mensen in Oeganda te verbeteren en hen betere
toekomstmogelijkheden te bieden. Dit gebeurt door middel van het verlenen van financiële,
materiële en emotionele steun. Deze missie is gebaseerd op een christelijke
levensovertuiging.
De visie
Door fondsenwerving in Nederland wordt er door de stichting geld bijeengebracht om de
levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden van de Oegandeese bevolking te
verbeteren. In overleg met de uitvoerende kracht in Oeganda en de lokale overheid zal het
geld worden gebruikt voor het opbouwen en ontplooien van projecten ten behoeve:
- de verspreiding van Gods Woord
- het bieden van onderwijs
- het verlenen van onderdak en zorg aan hen die dit ontberen
- het geven van voorlichting over gezondheidszorg en preventie
- het bieden van medische zorg
- het opzetten van voedselprogramma’s
- het aanleggen van infrastructurele voorzieningen.
Op deze geldstroom en uitgaven houdt het stichtingsbestuur toezicht en controle.
Doelstellingen en strategie
De doelen die de stichting zich stelt zullen afhangen van de behoeften van de lokale
bevolking. Daarnaast hangt veel af van de lokale overheid. De doelen zullen aangepast
moeten worden om goedkeuring van de lokale overheid te krijgen en zo de samenwerking te
bevorderen.
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Opbouwen van een vertrouwensband
Inzamelacties/subsidie-aanvragen/sponsorwerving
Algemene voorzieningen voor het project
Bouw van een kerk
Bouw en opstarten van een kliniek
Bouw van een school

1. Opbouwen van een vertrouwensband
Doelen
- Een goede samenwerking tussen bestuursleden, uitvoerende kracht en lokale overheid.
- participatie en medewerking van de lokale bevolking
- creëren van een draagvlak op het project
Methode
Het project is in een beginstadium, daarom is het belangrijk te investeren in goede contacten
op en rond het project om een draagvlak te creëren waar het project op verder kan bouwen.
Contact met de medewerkers ter plaatse wordt onderhouden door frequent telefonisch
contact of via e-mail. Periodiek (twee maal per jaar) zullen bestuursleden het project
bezoeken en met de uitvoerende kracht, medewerkers, overheid en de lokale bevolking in
gesprek gaan.

2. Inzamelacties/subsidie-aanvragen/sponsorwerving
Doelen
- financiële middelen genereren
- bekendheid geven aan de stichting
Methode.
De stichting organiseert acties, schrijft fondsen aan en publiceert waar zij mee bezig is in
diverse media. Daarnaast geeft de stichting presentaties om de bekendheid in Nederland te
vergroten.
3. Algemene voorzieningen voor het project
Doelen
- Vergroten van de zelfstandigheid van het project
- Het project zelfvoorzienend maken m.b.t. voedsel, water en vervoersmogelijkheden
Methode
Het aanschaffen van een waterbron en het aanleggen van een leiding. Het aanschaffen of
huren van vervoersmiddelen voor het vervoer van materialen en personen. Het aanschaffen
van vee en/of gewassen en voorzien in kennis om deze te houden en te verbouwen.
4. Bouw van een kerk
Doelen
- Voorzien in een gemeenschapshuis voor meerdere doeleinden
- Voorwaarden creëren voor de opbouw van een kerkelijke gemeenschap
Methode
Bouwwerkzaamheden.
5. Bouw en opstarten van een kliniek
Doelen
- medicijn verstrekking
- medische behandeling
- verbetering van de gezondheid van de lokale bevolking
- lokale bevolking bekend maken met hygiënische
Methode
Bouwwerkzaamheden met als doel een geschikte behandelruimte te creëren. Daarnaast zal
er gezorgd worden voor de benodigde apparatuur en hulpmiddelen. De overheid en/of
stichting zullen zorgen voor geschikte medewerkers.
6. Bouw van een school
Doelen
- het aanbieden van onderwijs
Methode
Bouwwerkzaamheden met als doel een geschikte lesruimte te creëren. Daarnaast zal er
gezorgd worden voor de benodigde schoolspullen (meubilair, lesmateriaal etc.). De overheid
en/of de stichting zullen zorgen voor geschikte docenten.

2. Doelgroep
De stichting heeft eigenlijk twee doelgroepen. Zonder sponsoren, fondsen en vrijwilligers kan
zij weinig betekenen voor de mensen in Oeganda. Daarnaast heeft de stichting in Oeganda
betrouwbare contacten en het vertrouwen van de bevolking nodig om haar projecten te laten
slagen. Omdat de stichting zich nog in de opstartfase bevindt wil zij de komende jaren
investeren in haar positionering op beide terreinen.
2.1 In Oeganda
Stichting Mukwano Oeganda opereert in het Bushenyi-district in het Zuidwesten van
Oeganda. Het gezicht van de stichting daar, is de zusterorganisatie Gods Hand and Feet
Ministries. Deze organisatie is opgericht opdat de werkzaamheden van de Stichting
Mukwano Oeganda bekend zijn bij, en erkend worden door de lokale overheid. Gods Hand
and Feet Ministries wordt bestuurd door de plaatselijke contactpersoon waarmee de stichting
regelmatig contact heeft.
Voor het bereiken van de doelgroepen in Oeganda is de stichting voor een groot deel
afhankelijk van deze contactpersoon en de zusterorganisatie. Zij signaleren welke behoeften
er zijn en plegen overleg met de betrokken partijen zodat de stichting een duidelijk beeld
krijgt en hierover beslissingen kan nemen. Om het contact met de zusterorganisatie op te
bouwen zullen bestuursleden van de stichting minimaal tweemaal per jaar het project
bezoeken. Bij deze bezoeken zullen zij met de doelgroepen in gesprek gaan. Globaal
onderscheiden wij de volgende doelgroepen:
a. lokale overheid;
b. lokale bevolking.
a. lokale overheid
De lokale overheid is een doelgroep die erg belangrijk is voor de uitvoering en de
continuering van de projecten. Het is voor de stichting van groot belang een goed contact en
een stabiele samenwerking met hen op te zetten. Stichting Mukwano Oeganda is een
organisatie die iets voor de bevolking kan betekenen op materieel en financieel gebied. De
ervaring leert echter dat dit niet altijd doorslaggevend is en de overheid bepaalde projecten
kan boycotten. Door het creëren van betrokkenheid bij de projecten van de stichting gaat de
overheid zich (mede-)verantwoordelijk voelen voor de continuering en eventueel latere
financiering ervan (bijvoorbeeld door uitbetaling van het personeel).
b.lokale bevolking
Deze betrokkenheid is ook voor de lokale bevolking van toepassing. Dit is de groep waarvoor
onze Stichting is opgericht. Om te werken aan hun toekomstmogelijkheden en
levensomstandigheden hebben wij echter wel hun hulp en vertrouwen nodig. Onze
contactpersonen van Gods Hand and Feet Ministries spelen hierbij een grote rol. Zij zijn
bekend in de omgeving en kunnen de lokale bevolking daardoor motiveren en activeren voor
een project. Ook het feit dat wij ons richten op de behoeften ter plekke is een motivatie om
mee te denken en te helpen.
2.1 In Nederland
Fondsenwerving en inzamelacties zijn doelen die nagestreefd worden in Nederland.
Daarnaast wil de stichting voorlichting geven over haar projecten.
De komende jaren zal de stichting zich vooral richten op doelgroepen in Aalten en
omstreken. De mensen daar zijn al enigszins bekend met de stichting en haar activiteiten,
maar ook met de bestuursleden persoonlijk.

Stichting Mukwano Oeganda is een toegankelijke stichting met een enthousiast en actief
bestuur. Dit wordt gewaardeerd door donateurs en sponsoren. Deze betrokkenheid wil zij
versterken en vasthouden door regelmatig te publiceren over de vorderingen op het project.

3. Projecten
Wie in Oeganda projectmatig en volgens planning wil werken wordt vreemd aangekeken en
komt van een koude kermis thuis. In Oeganda begint men te bouwen als men stenen heeft
en houdt weer op als ze op zijn. Ook andere factoren, zoals bijvoorbeeld de overheid,
spelen een belangrijke rol in het wel of niet starten van een project. Het uitwerken van
projecten voor de lange termijn is daarom vrij zinloos. De Stichting Mukwano Oeganda
hanteert een beleid waarin intensief overlegt wordt met de uitvoerende krachten in Oeganda.
Hier zijn reeds een aantal projecten en speerpunten uit voortgekomen waar de stichting zich
de komende tijd op zal gaan richten.
3.1 Kerkgemeenschap
Met hulp van onder andere Stichting Mukwano Oeganda wordt inmiddels hard gewerkt aan
de bouw van een kerk in het district Bushenyi. Deze kerkelijke gemeenschap wordt geleid
door de zusterorganisatie Gods Hand and Feet Ministries zoals in het voorgaande hoofdstuk
beschreven. De kerk voorziet in een aantal behoeften op het gebied van
gemeenschapsvorming en kan goed gebruikt worden als een gemeenschapshuis.
3.2 Educatie
Vanuit de lokale bevolking en overheid is aangegeven dat er vraag is naar voortgezet
onderwijs. In de loop van 2008 zal er begonnen worden met de bouw van een secondary
school. De school moet voorzien worden van schoolbanken en lesmateriaal. Ook uniformen
voor de leerlingen zijn een kostenpost die binnen dit project vallen. De stichting streeft ernaar
zoveel mogelijk van deze zaken in Oeganda aan te schaffen.
Er moeten docenten komen die aan de school willen lesgeven. Zij moeten op een vast
inkomen kunnen rekenen. De stichting zal dit in eerste instantie voor haar rekening nemen.
3.3 Zorg
Gezondheidszorg is in het district Bushenyi niet voldoende aanwezig. Mensen moeten uren
lopen om aan medische zorg te komen. De stichting wil onderzoeken of er een alternatief
aangeboden kan worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een arts die periodiek een
spreekuur houdt in het kerkgebouw of de bouw van een echte kliniek.
3.4 Faciliteiten
Het project ligt afgelegen en heeft daarom weinig faciliteiten. Met name de watervoorziening
kan verbeterd worden. Stichting Mukwano Oeganda zoekt daarvoor naar mogelijkheden en
investeerders waarmee dit de komende jaren gerealiseerd kan worden.

4. Communicatie
Communicatie is bij de Stichting Mukwano Oeganda een sleutelbegrip omdat het essentieel
is voor een goede voorbereiding, uitvoering en ondersteuning van de activiteiten. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen interne en externe communicatie. Met interne communicatie
wordt bedoeld de communicatie tussen de bestuursleden onderling. Daarnaast gaat het hier
ook over de communicatie met de betrokken partijen in Bushenyi. De externe communicatie
gaat over de communicatie met sponsoren uit Nederland.
4.1 interne communicatie
Het bestuur van de Stichting vergadert maandelijks om op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen op het project, beslissingen te nemen en acties te plannen. Naast deze
bijeenkomsten is er een intensief contact tussen de bestuursleden onderling. Dit gebeurt
zowel telefonisch als per e-mail.
Van groot belang is de communicatie met Gods Hand and Feet Ministries in Oeganda. Deze
verloopt voornamelijk telefonisch via vaste contactpersonen van beide kanten. Omdat
cultuurverschillen hierbij een belangrijke rol spelen, is het streven om twee keer per jaar ‘face
to face’ te communiceren. Hiervoor gaan twee maal per jaar twee bestuursleden naar het
project in Bushenyi. Deze bezoeken dienen mede om een goede communicatie op te
bouwen en te versterken.
4.2 externe communicatie
De externe communicatie heeft als doel om sponsoren, donateurs en geïnteresseerden op
de hoogte te houden van onze werkzaamheden en vorderingen. Hiervoor gebruikt de
stichting verschillende media:
● Op de website www.mukwano.nl is informatie over de Stichting en de projecten te vinden.
Deze website wordt maandelijks bijgewerkt om de bezoeker van de meest recente informatie
te voorzien. Via deze website kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de stichting.
● Vier maal per jaar wordt er een nieuwsbrief verspreid onder sponsoren en overige
belangstellenden. Bij presentaties van de stichting zal de nieuwsbrief ook te verkrijgen zijn.
In deze nieuwsbrief is te lezen wat de laatste vorderingen op het project zijn en waar
momenteel aan gewerkt word.
● Aan het eind van elk boekjaar wordt er een jaarverslag opgesteld waarin de
werkzaamheden en de daaraan verbonden financiële situatie van de stichting overzichtelijk
zijn weergegeven. Het jaarverslag kan op verzoek worden aangevraagd.
● Wanneer de stichting een verzoek krijgt om een presentatie te geven op scholen, clubs,
kerken etc. zullen zij daarop ingaan. Deze presentaties worden gebruikt om mensen te
informeren over het werk van de stichting in Bushenyi.
● De plaatselijke pers wordt gebruikt om iedereen zoveel mogelijk te informeren over de
activiteiten van Stichting Mukwano Oeganda.

5. Organisatie en personeel
Stichting Mukwano Oeganda is een stichting die bestaat uit een bestuur van 4 personen.
Alle 4 de bestuursleden hebben een gelijkwaardige bevoegdheid. Echter, wanneer een gelijk
aantal stemmen uitgebracht wordt, geeft de voorzitter de doorslaggevende stem.
Binnen het bestuur is een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen
bestuurslid aanwezig.
De verantwoordelijkheid van de voorzitter is het leiding geven aan het bestuur. De voorzitter
neemt initiatieven, coördineert taken en zorgt ervoor dat alle bestuurswerkzaamheden
worden uitgevoerd en leidt de bestuursvergadering.
De verantwoordelijkheden van de secretaris zijn de inkomende en uitgaande post archiveren
en doorgeven aan de juiste personen binnen de stichting, vergaderingen notuleren en
actielijsten opstellen.
De verantwoordelijkheden van de penningmeester zijn het bijhouden van de financiële
administratie, het bijhouden van de mate waarin plannen van de stichting financieel haalbaar
zijn en het opstellen van het financieel jaarverslag.
De verantwoordelijkheid van het algemene bestuurslid is het verzorgen van de PR,
participeren in de vergaderingen, ideeën opperen en de toegewezen actietaken uitvoeren.
De toegewezen personen die bovenstaande functies binnen het bestuur uitvoeren hebben
hier geen specifieke opleiding voor gevolgd, maar hebben wel ervaring met deze
werkzaamheden, sommigen binnen hun werk, anderen door zitting te hebben genomen in
andere besturen.
Naast de 4 bestuursleden zullen bij fondsenwerving en acties vrijwilligers ingezet worden.
Deze kunnen verschillen per keer. Het bestuur werft deze vrijwilligers op verschillende wijze.
In Oeganda hebben is een uitvoerende kracht actief. Deze heeft veel contact met het bestuur
van de stichting en geeft een duidelijk overzicht van de gemaakte kosten. Hij ontvangt
onkostenvergoeding voor zijn werkzaamheden op het project.
In Oeganda wordt een stichting opgericht, te weten Gods Hand and Feet Ministries. Het is de
bedoeling dat op termijn het project in Oeganda zelfstandig wordt en kan zichzelf
onderhouden.
Stichting Mukwano Oeganda is voornamelijk afhankelijk van donaties van sponsoren. De
stichting werft sponsoren door persoonlijke benadering van bedrijven en instanties, maar ook
door PR en bekendheid te geven aan de stichting en haar doelstelling.
Sponsoring is hoofdzakelijk projectgericht. Mochten er incidenteel sponsoren nodig zijn voor
andere doeleinden (reis, overheadkosten, e.d.) zal de stichting dit noemen naar sponsoren.
De giften die binnenkomen zullen ingezet worden waar op dat moment de behoefte is. Er
bestaat echter de mogelijkheid om aan te geven waarvoor de gift besteed moet worden. Dit
kan na overleg met het bestuur. Op de website bestaat de mogelijkheid om als sponsor
genoemd te worden.
De stichting geeft inzicht wat er met de verschillende giften is gedaan. Dit doet zij door
regelmatig contact te hebben met de sponsoren. Na een bezoek aan het project zal
verantwoording afgelegd worden door middel van een presentatie of verslag.

6. Financieel
Dit is het eerste jaar in het bestaan van de stichting. Het is mede daardoor moeilijk een reële
inschatting te maken van inkomsten en uitgaven. De begroting die aan het einde van dit
hoofdstuk is weergegeven is een grove inschatting. Daarnaast zullen er gedurende het jaar
2008 begrotingen gemaakt worden per deelproject. De bouwkosten zijn gebaseerd op
aangeleverde offertes vanuit Bushenyi.
In dit hoofdstuk zullen eerst de inkomsten besproken worden. Als tweede komen de uitgaven
aan bod. Als laatste wordt de begroting gepresenteerd.
6.1 Inkomsten
De stichting verwerft haar inkomsten uit giften van zowel particulieren als bedrijven of andere
instellingen. Daarnaast worden er verschillende acties georganiseerd om geld te genereren.
Bij acties kan gedacht worden aan een stand op de adventsmarkt in Aalten met verkoop van
souvenirs uit Oeganda en de jaarlijks terugkerende toetenactie. Voor de jaarwisseling
worden er snoepzakken gemaakt en verkocht aan particulieren. Wanneer de giften en de
deze acties niet voldoende zijn om de activiteiten in Bushenyi te ondersteunen
zullen er nog meer activiteiten georganiseerd worden om de benodigde financiën bijeen te
krijgen. Daarnaast zullen er verschillende instanties aangeschreven worden voor concreet te
verwezenlijken doelen.
6.2 Uitgaven
Er zullen kosten gemaakt worden die direct ten goede komen aan het project, maar er zullen
ook kosten gemaakt worden die indirect ten goed komen aan het project. Bij uitgaven die
direct ten goede komen aan het project kan er gedacht worden aan: het bouwen van een
kerk, het financieren van bijbels of het faciliteren van een medische post op het project. Bij
uitgaven die indirect ten goede komen aan het project, de zogenaamde overheadkosten kan
er gedacht worden aan; drukken van informatiemateriaal, notariskosten en leefvergoeding
van de contactpersoon ter plaatse. Voor de reiskosten vanuit Nederland naar Oeganda
worden apart sponsoren gezocht.
6.3 Begroting
Begroting 2008
Debet
Startbedrag (giften via
Joanne)
Giften particulieren
Giften bedrijven
Giften instellingen
Toetenactie 2008
Renteontvangsten (minus
bankkosten)
Giften reiskosten

€6.872

Credit
Bouw kerk

€3.689

Aankoop land
Bouw kliniek
Opstart bouw school

€3.000
€2.000
€75

Reiskosten

€2.500

PR-kosten (folders, voorlichting)
Leefvergoeding contactpersoon
Saldo rek. courant
Saldo spaarrekening

€2.500

7. Jaarplan
Planning van activiteiten in Burere.
Deze activiteiten komen overeen met de punten die genoemd worden bij de uitgaven.
Planning van activiteiten in Nederland
Deze activiteiten komen overeen met de punten die genoemd worden bij de inkomsten.

