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Geachte directeur,
Dit jaar zouden we een 10 jarig jubileum gevierd hebben van vriendschap en samenwerking. In deze
brief kijken we terug op deze 10 jaar en informeren we u over onze volgende stappen. We zouden het
op prijs stellen als u ons verhaal wilt lezen.
Mukwano betekent vriendschap
In 2007 vertelde onze vriendin Joanne ons over een dominee die ze ontmoet had in Oeganda en die
zijn droom met haar gedeeld had. Een droom om de gemeenschap van Buhweju te laten beschikken
over een kerk, goede gezondheidszorg en educatie. Om deze droom te realiseren startten zij vanuit
hun vriendschap een samenwerking. Joanne noemde haar stichting Mukwano, wat in het Oegandees
vriendschap betekent. Nadat Joanne in 2008 overleed continueerde Stichting Mukwano de
samenwerking, gebaseerd op de droom en de verwachtingen die Joanne met de dominee, u, gedeeld
had.
Een droom kwam uit
In de daaropvolgende jaren werd een groot deel van de droom gerealiseerd met dank aan uw
onvermoeibare inzet. Het is ongelovelijk hoeveel werk er in zo’n korte periode is verzet. Wij hebben
daar erg veel respect voor. We hebben u erg hard zien werken, als directeur, als projectmanager, als
aannemer, etc. We hebben u ook zien worstelen met het uitvoeren van al deze rollen tegelijk.
Desalniettemin hebben wij gehoord dat zowel de kerk als de school op dit project goed lopen en
zelfvoorzienend zijn. We zijn er trots op daar onderdeel van te mogen zijn.
Hoofddoel
Het hoofddoel van Stichting Mukwano is altijd het ondersteunen van de gemeenschap van Buhweju
geweest. Alle (financiële) steun die u heeft ontvangen was bestemd voor dit doel. Onze sponsoren
hebben ons hun giften toevertrouwd voor dit doel. Een deel van dit doel is wat ons betreft bereikt
aangezien de gemeenschap van Buhweju de beschikking heeft over de gewenste faciliteiten en deze
zelf exploiteert. Wij hebben echter ook het gevoel dat we nog niet klaar zijn aangezien de voorziening
ook behouden moeten worden voor de toekomst, zowel wat betreft de dagelijke leiding/organisatie als
onderhoud van de gebouwen.
Beëindiging van de samenwerking
Desondanks voelen wij ons genoodzaakt de samenwerking met u te beëndigen. Zoals u weet
proberen we al jaren contact met u te krijgen, om geinformeerd te worden over de stand van zaken op
het project, om verantwoording te krijgen over de bestede middelen, etc. Wij vinden het een
schoffering van onze sponsors dat wij dat niet van u krijgen: zij hebben u gesteund in het realiseren
van uw droom voor de gemeenschap van Buhweju. Stichting Mukwano heeft bemiddeld in het process
dat Stichting Twawebwa heeft gestart. Wij hebben Sarah Jjuuko gestuurd om met u te bespreken wat
er nodig is om de samenwerking te continueren. Sarah heeft de RDC bereid gevonden te helpen. We

zijn erg teleurgesteld dat u deze kans om dingen recht te zetten niet gegrepen hebt. Wij kunnen niets
anders dan concluderen dat u ervoor kiest niet in te stemmen met de voorwaarden voor
samenwerking. Daarom hebben wij besloten onze samenwerking met te beëindigen.
Tot slot
Wij hopen dat de gemeenschap van Buhweju nog lang zal profiteren van onze gezamenlijke inzet. Wij
wensen hen succes en wijsheid in het borgen van de voorzieningen voor de komende generaties. We
hopen dat we de komende jaren af en toe nog eens positieve berichten mogen ontvangen over wat er
gekomen is van het project en de mensen van Buhweju!
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