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NIEUWSBRIEF JUNI 2014
HET BELEIDSPLAN 2014 is in januari op de website (www.tusaidne.nl ) gezet met daarin opgenomen
een terugblik op het jaar 2013 inclusief de financiele verantwoording over het jaar 2013. Op de valreep
heeft het Stichtingsbestuur uit de eindejaarsreserves € 1.500 ter beschikking kunnen stellen voor de toilet
en badruimte van ASCODA en € 2.000 voor het Boekenfonds.
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FONDSENWERVING 2014
Boekenfonds: € 1.000
o
St Jozefmavo/Vlaardingen voor St. Joseph Girls/Kakrigu: € 6.500
o
Water projecten 2014: € 44.600
o
Overige donaties vrij te besteden: € 850
o
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•BOEKENFONDS. 	
  
In Juni vorig jaar heeft OMODING Community
Pivot School leermiddelen gekregen (zie
rapportage op www.tusaidiane.nl ). Aan het
eind van het jaar hebben we ook leermiddelen
kunnen kopen voor het nieuwe schooljaar
2014 voor de Kayera Lagere School in Masindi
en St. Francis Little Birds in Mannya/Rakai
District..(zie rapportages op
www.tusaidiane.com ).   
Eind 2013 was de kas leeg. Door de
toekenning van € 2.000 uit de reserves en
donaties in 2014 van € 1.000 hebben we weer
wat ruimte om ook dit jaar scholen te helpen.
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SCHOOLGELDFONDSEN
o De Stichting heeft tot nu toe garant gestaan voor het Schoolgeldfonds van Victors High School met
een bedrag van € 1.500/trimester (€ 4.500/jaar). Tusaidiane Uganda heeft de opdracht dit ook in 2014
weer te verzorgen. In het eerste trimester (january-april) zijn 73 studenten ondersteund met een
gemiddelde bijdrage van 34% van het verschuldigde schoolgeld.
o Soms ondersteunen particulieren direct studenten of kinderen bij hun studie in Oeganda. Tusaidiane
is gevraagd als internediair op te treden voor de administratieve afhandeling, hetzij via de Stichting,
hetzij via Tusaidiane Uganda. Tusaidiane Uganda heeft toegezegd deze administratieve rol op zich te
willen nemen. Het schoolgeld wordt dan overgemaakt naar Tusaidiane Uganda, die zorgt voor directe
betaling bij de betreffende school. Sinds dit jaar biedt Tusaidiane Uganda deze service aan tegen een
kleine administratieve vergoeding. Indien U geinteresserd bent kunt U contact opnemen met de
voorzitter van de Stichting (+31622563810 of +256752766401) of met Sharifa Nabaweesi, de
Administrator van Tusaidiane Uganda (tul.sharifa@gmail.com of +256752766402).
o St. Francis-Rakai-Initiative Marburg uit Duitsland (zie “TUSAIDIANE UGANDA” hieronder) heeft
Tusaidiane Uganda gevraagd voor hen het schoolgeldfonds te beheren voor middelbare scholieren,
afkomstig van St Francis Little Birds Lagere School in Mannya diep in Rakai aan de Tanzaniaanse
grens. Op dit moment worden 23 kinderen op middelbare of ambachtsscholen ondersteund.

ST. JOSEPH MIDDELBARE MEISJESSCHOOL IN KAKRIGU OP RUSUNGA EILAND/KENYA.
Niet alle wensen zullen dit jaat vervuld kunnen worden. De St. Jozefmavo in Vlaardingen heeft het mooie
bedrag van € 6.500 beijeen gebracht. Naast de jaarlijkse bijdrage voor het schoolgeldfonds (€ 2.500) en
de bijdrage voor de ezelkarren (€ 800) zal de rest besteed worden voor de afwerking van het water
reservoir (€ 1.500) en de renovatie van oude klaslokalen en slaapzalen (€ 1.700).
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ASCODA, de basisorganisatie in Mbiriizi diep in Nakaseke District (zie www.tusaidiane.com )
o De toilet& badruimte voor de jongens bij de lagere school is in aanbouw.
o Het Microcredietfonds, geleid door de
vrouwengroep, heeft sinds 1 november 12
nieuwe leningen uitgegeven. Inmiddels zijn 14
van de 39 uitgezette leningen volledig
terugbetaald.
o De jeugd van Ngoma Sub-County, waartoe
Mbiriizi behoort, heeft Tusaidiane Uganda
gevraagd hen te leren eigen projecten en een
microcredietfonds op te zetten. De eerste training
is gegeven. Tusaidiane heeft daarbij ASCODA en
met name de vrouwengroep ingeschakeld.
Inmiddels heeft Tusaidiane Uganda vanuit haar
microcrediet fonds een aantal kleine leningen
verstrekt voor een geiten project en voor de
aanschaf van een boda-boda (een taximotorfiets).
o
VICTORS COMMUNITY DEVELOPMENT ASSOCIATION
De ontwikkelingen in Victors High School hebben zich ten goede gekeerd. Het opschorten van de directe
ondersteuning door Tusaidiane Uganda heeft ertoe geleid, dat de lokale leiding wakker geworden is en
aktief begonnen is de toekomst zelf gestalte te geven. Gevolgen:
Een aanzienlijke toename in het aantal leerlingen (van 125 naar 235).
o
Naast “O”-level (zeg maar Mavo) is gestart met “A”-level (Havo).
o
Er zijn bankrekeningen geopend.
o
De discipline van ouders en verzorgers voor het betalen van schoolgeld is aanzienlijk verbeterd.
o
o Victors Hope Medical Centre is levensvatbaar door de medische verzorging van de studenten met
daarnaast dienstverlening aan de plaatselijke bevolking.
Dit succes leidt tot de noodzaak om kostbare bouwtechnische en academische uitbreidingen te
realiseren. Op dit moment wordt daarvoor een meerjarenplanning gemaakt.
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WATER PROJECTEN
We zijn blij met een aantal heel positieve ontwikkelingen.
o Begin dit jaar hebben we Omoding Community Pivot School en de Kayera Lagere School kunnen
helpen met regenwater opvang tanks.
o Begin April zijn er 20 nieuwe Filtrix LineGuards gearriveerd in Oeganda: 10 gratis (met dank aan
Pentair) voor het 2013 programma en 10 betaald voor het 2014 programma
o Eind April hebben we trainingsaktiviteiten
kunnen organiseren voor onze technicci in
Oeganda en een Gebruikers Bijeenkomst
dankzij Pentair, die daarvoor een Technish
Adviseur gratis naar Oeganda heeft
gestuurd. De rapportage hierover is te
vinden op www.tusaidiane.com
o Naast de 3 implementaties eind 2013 zijn
inmiddels 3 nieuwe projecten voltooid. Ook
deze rapportages zijn te vinden op
www.tusaidiane.com
o Het opschalingsprogramma voor 2013 is
grotendeels uitgevoerd. De niet uitgevoerde
maatregelen worden meegenomen in de
opschalingsactiviteiten voor 2014 (€
11.000).
o Zes nieuwe projecten zijn op dit moment in
uitvoering en zullen -naar verwachting- in juli voltooid zijn. Daarmee is de uitvoering van het Water
Programma 2013 voltooid (naast opschaling 10 nieuwe installaties).
o Het doel is om zowel in 2014 als in 2015 opnieuw 10 nieuwe installaties per jaar te realiseren.
o Voor het 2014 programma zijn de LineGuards inmiddels aanwezig. De financiering (€ 86.000) is voor
70% rond, onder andere dankzij wederom een substantiele bijdrage van de Stichting S.P.Y.N., onze
belangrijkste financier van de water projecten.
o Voor de volledige uitvoering van het 2014/2015 programma hebben we nog zo’n € 90.000 aan
financiering nodig.
o Een volldig overzicht van wat bereikt is en wat nodig is voor 2014 en 2015 is te vinden op beide
websites (www.tusaidane.nl en www.tusaidiane.com )
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EIGEN WEBSITE TUSAIDIANE UGANDA: begin januari is de volledig engelse website voor Tusaidiane
Uganda “life” gegaan (www.tusaidiane.com ). Deze is gebouwd door de secretaris van de Stichting en
overgedragen aan de Administrator van Tusaidiane Uganda. Zij verzorgt nu regelmatig het laatste
nieuws, met name de rapportages over de water projecten.
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ST. FRANCIS LITTLE BIRDS COMMUNITY IN MANNYA/RAKAI DISTRICT
Dit is een nieuwe partner voor Tusaidiane
Uganda. In 2013 heeft Tusaidiane Uganda daar
een project uitgevoerd op verzoek van en
gefinancierd door Stichting Mirembe
(Nederland) en St Francis-Rakai-Initiative
Marburg (Duitsland). Het ging om water, zonneenergie en het schilderen van de school.
Verslagen hiervan zijn te zien op
www.tusaidiane.com
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Begin dit jaar hebben beide donoren
Tusaidiane Uganda gevraagd als hun
vertrouwenspersoon en bank op te treden voor
hun project activiteiten in Oeganda. Het gaat
om een schoolgeld fonds (zie hierboven), een
fonds voor nascholing van leerkrachten op de
Lagere School, een microcrediet fonds voor de
plaatselijke vrouwengroep en de verdere ontwikkeling van de Kleuter en Lagere School.
Tegelijkertijd heeft de lokale gemeenschap aan Tusaidiane Uganda gevraagd hen te helpen bij het
opzetten van een basisorganisatie (een CBO = Community-Based Organization), die alle
ontwikkelingsaktivitieten in het dorp moet gaan omvatten.
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ABASIITI BASISGROEP MASINDI (zie www.tusaidiane.com )
In januari zijn de leerboeken geleverd voor Kayere Lagere School.
o
Deze school is ook geholpen met 2 water tanks van 12.000 liter/tank, deels als gift en deels als
o
lening
De Kibanja Vrouwengroep heeft een microcrediet lening gekregen van € 1.000
o

Groeten van Kees Ebskamp / Kampala – Oeganda
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