Jaarverslag Stichting Wezen van Uganda over 2018.

Van water naar drinkwater
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Chronologisch Jaarverslag Wezen van Uganda over 2018.
21 januari tot 3 februari 2018. Verslag van activiteiten naar aanleiding van
bezoek aan Mukono Child Support Initiative door WvU .
Op 21 januari vliegen de bestuursleden van WvU Alle Jan van der Meulen en Martin van der
Meulen van Dusseldorf naar Entebbe in Uganda. In Entebbe worden zij opgehaald door Abbey en
Godfrey beide bestuursleden van MCSI.
1. Doelen van het bezoek van dit jaar zijn meervoudig.
1.1 Werkzaamheden aan de bestaande installaties van de kippenboerderij.
Reparatie van de waterpomp en het optimaliseren van de zonnepaneleninstallatie door Martin.
De buitenverlichting is voorzien van benaderingsmelders (verhogen veiligheid)en het
drinkwater systeem voor de kippen wordt verbeterd.
1.2 Het voeren van een aantal besprekingen .
Bestuursvergadering van MCSI, inclusief het bespreken van de huidige financiële situatie
de personele bezetting en de schoolactiviteiten.
Brainstormsessies over de toekomst van de boerderij.
Het bediscussiëren van nieuwe ideeën voor projecten.
2. Uitvoering:
De nadruk in de eerste week ligt met name op het klussen op de boerderij en de eerste discussies over
de toekomst van de boerderij.
3. Werkzaamheden aan de installaties.
De klussen op de boerderij zijn voorspoedig verlopen en kunnen in de eerste week worden afgerond.
Helaas bleek de 12 volt naar 230 volt converter kapot en die is mee terug gekomen voor reparatie.
Gelukkig bleek het mogelijk om een aansluiting op de stroomkabel te realiseren, zodat de pomp het
weer doet. Hierdoor zijn de kippen weer verzekerd van goede kwaliteit water uit onze eigen bron.
Nadat de pomp was aangesloten bleek het ook noodzakelijk om de drinkwater installatie voor de
kippen lekvrij te maken.

Foto 1 De aangepaste watervoorziening in de kippenboerderij
Foto 2 De computerkast op de boerderij, die gerepareerd moet worden.

4 Bestuursvergadering MSCI.
Op zondag volgde de bestuursvergadering van MCSI, als agendapunten stond
het MCSI voorop, dus er werd gesproken over de financiële situatie van dit
jaar. Vanuit Wezen van Uganda wordt dit komende jaar ongeveer de helft van de MCSI kinderen
betaald door de sponsors. De andere helft wordt betaald vanuit een subsidie van ECO Uganda en de
opbrengsten van de boerderij. De bedoeling is dat op termijn het MCSI self supporting wordt en niet
meer afhankelijk is van giften vanuit Nederland. Voorlopig blijft de hulp echter nog hard nodig. Op dit
moment gaan er 31 kinderen door “Wezen van Uganda” gefinancierd naar school. Daar aan
toegevoegd is Mozes, die geheel vanuit Nederland wordt ondersteund.
De rest van de week stond in het kader van verdergaande besprekingen en bezoeken. Uit de financiële
verslagen blijkt dat met name de Passievruchten een heel goed financieel resultaat oplevert. Ook de
kippen doen het op zich prima, maar de kosten voor het kippenvoer zijn nog erg hoog. Op basis van
deze bevindingen is besloten te gaan onderzoeken of de Passievruchten kunnen worden uitgebreid.
Hiervoor is een grondverbeteringprocedure nodig op een deel van de beschikbare grond.
5. Personele bezetting.
Besloten is om Mozes, een van de vrijwilligers die sinds enkele maanden op de boerderij woont, hij is
door omstandigheden van school gegaan, per 5 februari toe te voegen aan MCSI, zodat hij dit jaar zijn
Secundary Certificate kan gaan behalen.
6. School activiteiten.
Het hoofddoel van MCSI, onderwijs aan kansarmen, is helemaal onder controle en wordt
gecoördineerd door de coördinator Abbey Ssozi. Het gaat goed . Doordat er dit jaar meerdere
kinderen naar de Secundary school gaan , nemen de schoolkosten kosten toe. Een grotere bijdrage
zou gewenst zijn. WvU zal proberen meer sponsoren te vinden.
7. Ideeën uit de brainstormsessies.
7.1 Gebruik dierlijk eiwit.
Het dierlijke eiwit in het kippenvoer, wat op dit moment bestaat uit vismeel, op termijn misschien te
gaan vervangen door in eigen beheer te gaan produceren meelwormen. Hiervoor zal een proefproject
worden opgestart, nadat in Nederland de haalbaarheid van dit idee getoetst is.
7.2 Het slaan van waterpompen.
We hebben besloten om een project uit te gaan werken om waterpompen te gaan realiseren in
Uganda, waarschijnlijk in eerste instantie in het district Mukono. Schrijnend is het tekort aan goed
water. Dit is van het grootste belang voor gezondheid en natuurlijk ook voor het verzorgen van de
planten bij droogte.
Alle Jan en Martin werkten op zondag het idee uit om waterpompen in Uganda te gaan realiseren. Het
idee is om de boorinstallatie, een zogenaamde FloFlo, vanuit Nederland te gaan meenemen en
voorfinancieren. De FloFlo is een in Nederland uitgevonden handmatig aangedreven boorinstallatie,
gebaseerd op impuls percussie techniek. Er zijn al contacten gelegd om deze aan te schaffen. Het idee
is dat de kosten voor het aanleggen van de waterpomp in Uganda worden bijeen gebracht. Zo is het de
bedoeling dat de gemeenschap waar de pomp wordt geplaatst, de eerste bijdrage doet door middel van
een lage bijdrage per huishouden, maar door het grote aantal wordt dit toch een behoorlijk bedrag.
Wellicht dat dit dan een aantal jaren kan worden gedaan. Daarnaast verwachten wij een bijdrage
vanuit de overheid en vanuit sponsoring door de grote Ugandese bedrijven. Het streven is om in 2019
30 waterpompen te gaan realiseren. De winst van dit project gaat bijdragen aan MCSI. Het moet geld
genereren om de kinderen naar school te kunnen laten gaan.

Om het FloFlo project onder de aandacht te brengen werd gesproken met de
District Vice Chairman of the Mukono District, met de burgemeester van
Mukono en vrijdag vlak voor we vertrokken met de Minister van “Water en
natuurlijke bronnen van Uganda”. Allen waren enthousiast over het project en
we hebben toezegging dat zij willen meewerken om het project te ondersteunen.
Zo is toegezegd dat we de FloFlo zonder import belasting mogen importeren en dat we bij volgende
bezoeken niet meer hoeven te betalen voor ons visum. Daarnaast werd ook contact gelegd met de
Rotary Club. Abbey gaat naar een meeting met de Rotary Club.

Bezoek bij de Minister van “Water en natuurlijke bronnen van Uganda”, Alle Jan en Martin

8. Bezoeken .
Wij zijn uitgenodigd voor een bezoek aan Godfrey thuis, waar wij zijn familie bezochten. Wij hebben
zijn huis en boerderij bekeken. Daarna zijn we uitgenodigd om bij Abbey het diner te nuttigen. Hij had
het gehele bestuur van MCSI uitgenodigd. Ook de secretaresse was aanwezig, met haar pas geboren
kindje.

Abbey, Godfrey en Alle Jan op bezoek op zijn boerderij
Op vrijdag keerden wij huiswaarts, na een zeer vermoeiende en indrukwekkende reis. Ook is er een
zeer tevreden gevoel. De reis was de moeite waard, de initiatieven die door Wezen van Uganda en dus
door MCSI worden ondersteund zijn van belang en maken een verschil. Het is mooi te zien, dat MCSI
in staat is om een gedeelte van de kinderen vanuit eigen middelen te financieren. De boerderij is een
demonstratie boerderij voor de regio. We hopen dat de nieuwe projecten ook een succes worden, zodat
MCSI steeds zelfstandiger en groter kan worden.
Middels een nieuwsbrief zullen we de sponsoren bedanken voor het ondersteunen van de kinderen in
de Mukono regio, die de hulp hard nodig hebben.
Afsluitend zullen wij in de Nieuwsbrief erop wijzen dat 100% van de bijdrage naar de kinderen gaat.
De reis en andere onkosten worden gefinancierd vanuit andere middelen.

9. Financieel overzicht over 2018

Inkomsten

Uitgaven

Begin saldo spaar

€

27

kosten ABN
afdracht MCSI
kosten rechtbank
kosten floflo
reiskosten 2 tickets
verblijfkosten
Uganda
Kosten BIS
Eindsaldo spaar

€
€
€
€
€

336
3.465
168
2.050
1.400

Begin saldo bank ABN430
Bijdrage Floflo
totaal bijdragen

€
€
€

192
2.050
1.914

totaal giften
Bijdrage verblijfkosten

€
€

2.927
1.670

€
€
€

1.487
149
27

giften via ABN
…831

€

1.200

Eindsaldo bankboek

€

897

Totaal debet

€

9.979

Totaal credit

€

9.979

10. Bestuursvergadering WvU.

Datum: 8-10-2018 De Eelinkes 16, Winterswijk

Aanwezigen:Theo Idink, Alle Jan van der Meulen, Marthanel Van Bruggen, Martin van der Meulen
Afwezig: Geert Nijkamp (voorzitter) en Yolanda Schutte
1. Opening. De vergadering wordt geopend door Alle Jan van der Meulen, daar de huidige
voorzitter afwezig is, daar hij momenteel woonachtig is in Spanje.
2. Samenstellen nieuw bestuur. In verband met de definitieve woonplaats in Spanje treden de
heer Geert Nijkamp en Yolanda af als bestuurslid. De heer Theo Idink is bereid gevonden toe
te treden tot het bestuur. Het nieuwe bestuur kiest haar midden de heer Idink tot voorzitter. De
nieuwe bestuurssamenstelling wordt vastgelegd met Bestuursbesluit 4.
3. Ingekomen stukken. De ingekomen stukken betreffen communicatie met BIS Tilburg in
persoon met mevr. Martine Stoppelenburg. Wij zijn lid van bij BIS geworden om gebruik te
kunnen maken van hun kennis op het gebied van subsidies en fondsenwerving. Wij kunnen
haar altijd raadplegen. Er wordt een concept beleidsplan opgesteld. Het huidige voorstel wordt
herschreven. De versies moeten worden genummerd of voorzien van een versie nummer.
4. Lopende onderwerpen. In Uganda loopt momenteel het opstarten van het water project dat
bronnen gaat slaan. Ook hiervoor dienen documenten te worden gemaakt.
5. Subsidie aanvragen. Er moeten meerdere subsidies worden aangevraagd: voor de
opstartperiode van het waterproject, initiële kosten, beveiliging na het erf en uitbreiding van
de kippenfarm. Deze worden uitgewerkt in samenwerking met BIS. Bis adviseert voor grote
projecten samenwerking met “de wilde ganzen”.
6. Financieel overzicht. Dit wordt bekeken en akkoord bevonden.
7. Nieuwe acties. Momenteel geen nieuwe acties.
8. Rondvraag. Algemene info besproken betreffende WvU.
9. Sluiting. De vergadering wordt gesloten en ieder wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid
en inbreng.

