NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014


STATUS BELEIDSPLAN 2014 EN WEBSITE
Veel van de plannen zijn inmiddels uitgevoerd. In januari 2015 zullen we –zoals gebruikelijk- een terugblik
geven op het jaar 2014 inclusief de financiele verantwoording over het jaar 2014. Het Jaarplan 2015 zal
dan ook weer op de website gepubliceerd worden.
De website www.tusaidiane.nl wordt op dit moment herbouwd, maar is aktief. Alle actuele informatie kunt
U er vinden. Uitgebreide informatie over wat er met name in Oeganda gebeurd is te vinden op
www.tusaidiane.com



SAMENWERKING VOOR ST. FRANCIS LITTLE BIRDS IN RAKAI
De St. Francis Little Birds gemeenschap in Mannya/Rakai District, de Stichting Mirembe uit Nederland en
St. Francis-Rakai-Initiative Marburg uit Duitsland zijn nieuwe partners voor Tusaidiane Uganda.
De lagere school van St. Francis Little Birds is een
lokaal initiatief om met name te zorgen voor wezen
en kwetsbare kinderen in pleeggezinnen. In 2013
heeft Tusaidiane Oeganda daar een project
uitgevoerd op verzoek van Mirembe en de
organisatie in Marburg. Het ging om water, zonneenergie en het schilderen van de school.
Begin dit jaar hebben beide donoren Tusaidiane
Oeganda gevraagd als hun vertrouwenspersoon en
accountant op te treden voor hun projecten in
Oeganda
Tegelijkertijd heeft de lokale gemeenschap in
Mannya aan Tusaidiane Uganda gevraagd hen te
helpen bij het opzetten van een basisorganisatie ten behoeve van de lagere school en de gemeenschap.
Er is hard gewerkt.
Achtergrondinformatie, plannen en stand van zaken kunt U vinden op zowel www.tusaidiane.nl als
www.tusaidiane.com. In een aantal afleveringen wordt de historie toegelicht, de huidige situatie en de
plannen voor de toekomst. Er zijn nog al wat sponsoren nodig om deze lagere school voor weeskinderen
een zelfstandig bestaan te laten leiden. Volg de plannen op de websites.



FONDSENWERVING STICHTING 2014 (Januari-November)
o Boekenfonds Algemeen
o Schoolgeldfonds Algemeen
o Microcrediet fondsen
o St Jozefmavo/Vlaardingen voor St. Joseph Girls/Kakrigu
o Victors High School (, schoolgeldfonds, boeken, computers en bouwvoorzieningen)
o Water projecten 2014
o Overige donaties vrij te besteden



FLORA MINALLAH
Uiteindelijk is het gelukt. Flora Minallah, de Zuid-Soedanese voor wie we gezamelijk
de rechtenstudie aan de Christelijke Universiteit in Mukono/Oeganda hebben mogelijk
gemaakt, studeert sinds oktober aan de Universiteit van Essex. Ze volgt daar een
post-academiale studie in “International Human Rights and Humanitarian Law”. Ze
hoopt eind september 2015 klaar te zijn met haar studie en terug te keren naar
Oeganda en Zuid Soedan.
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BOEKENFONDS
Na hulp aan de Kayera Lagere School in Masindi
en St. Francis Little Birds in Mannya/Rakai
District.aan het begin van dit jaar hebben we in juli
ook Kamuli Child Care met leermiddelen kunnen
helpen.
Kamuli Child Care is een lagere school dicht bij de
Tanzaniaanse grens in Rakai District in ZuidOeganda. De kinderen daar hadden ook geen
water. Hebben we ook wat aan gedaan, net als bij
de Kayera Lagere School.
Ook Victors High School hebben we weer
geholpen met leerboeken en tweedehands
computers voor het volgend schooljaar.
St. Francis Little Birds Basisschool in Mannya zag
aan het begin van 2014 voor het eerst boeken op school. Aan het eind van dit jaar zullen ze er meer
krijgen voor het volgend schooljaar.
We zouden nog veel meer kunnen doen, maar onze middelen zijn beperkt.



SCHOOLGELDFONDSEN
o De Stichting heeft ook in 2014 garant gestaan voor het Schoolgeldfonds van Victors High School met
een bedrag van € 1.500/trimester (€ 4.500/jaar). Jaarlijks worden zo’n 75 studenten gesteund door
ongeveer een derde van hun schoolgeld te betalen.
o Soms ondersteunen particulieren studenten of kinderen bij hun studie in Oeganda. Voor wie dat wil
treedt Tusaidiane op als intermediair voor de administratieve afhandeling, hetzij via de Stichting, hetzij
via Tusaidiane Uganda.
Over het algemeen vervult Tusaidiane Uganda de administratieve rol. Het schoolgeld wordt dan
overgemaakt naar Tusaidiane Uganda, die zorgt voor directe betaling bij de betreffende school.
Tusaidiane Uganda biedt 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 hieronder) heeft Tusaidiane Uganda gevraagd
voor hen het schoolgeldfonds te beheren voor middelbare scholieren, afkomstig van St Francis Little
Birds Basisschool in Mannya. Op dit moment worden zo’n 20 kinderen op middelbare of
ambachtsscholen ondersteund.



MICROCREDIET FONDSEN
o Het aantal microcredietfondsen (op verzoek) opgezet en begeleid door Tusaidiane Oeganda, neemt
sterk toe. De verzoeken voor begeleiding komen niet alleen van organisaties in Oeganda, maar ook
van donor organisatie in Nederland.
o Het ASCODA microcrediet fonds van de Mbirizii Vrouwengroep ontwikkelt zich voorspoedig (zie de
recente rapportage op www.tusaidiane.com ). Het “One Lady Report” op de website is in het bijzonder
interessant. Sinds de start in 2013 zijn meer dan 50 leningen verstrekt voor een bedrag van € 13.500.
Het terugbetalingsgedrag is voorbeeldig.
o De Kibanja vrouwengroep in Masindi heeft dit jaar een lening
gekregen van Tusaidiane Oeganda ter versterking van het
kapitaal in hun fonds. Zij hebben hun eerste terugbetaling
gedaan.
o

De jeugd van Ngoma Sub-County heeft met hulp van
Tusaidiane zijn eigen microcredietfonds opgezet. Tusaidiane
Oeganda heeft vanuit haar microcrediet fonds kleine leningen
verstrekt voor een geiten project en voor de aanschaf van
een boda-boda (een taxi-motorfiets). Er wordt regelmatig
terugbetaald.
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o In April heeft Tusaidiane Oeganda op verzoek de begeleiding overgenomen van het microcrediet
fonds (€ 3.600) van de Vrouwengroep in Mannya, dat gefinancierd is door de Stichtingen Mitembe en
Melania. De vrouwen hebben in mei een nieuwe start gemaakt met de uitgifte van 37 leningen. Er
wordt gedisciplineerd terugbetaald. Daarom kunnen aanzienlijk meer leningen worden verstrekt. Eind
van dit jaar zullen alle 65 leden een lening ontvangen hebben. Zie “Women & Widows Club on the
move” op www.tusaidiane.com
o In juli heeft de DOVE Vrouwengroep uit Masaka zich gemeld bij Tusaidiane Oeganda met het verzoek
om training in microcrediet en het opzetten van een eigen fonds. Inmiddels zijn ze zelf met een klein
kapitaaltje van start gegaan. Tusaidiane Oeganda helpt op dit moment met een aanvraag voor
kapitaalsteun, in te dienen bij een Nederlandse donor organisatie.
o De Mirembe Stichting heeft Tusaidiane Oeganda gevraagd de CHIDFEA Vrouwengroep te helpen bij
het uitbouwen van hun microcredietfonds voor vrouwen in Ggaba, een vissersplaatsje aan het Victoria
Meer in de buurt van Kampala.
o Tusaidiane Oeganda is druk bezig een microcredietfonds op te zetten voor FRALIBI in Mannya (zie
onder St. Francis Little Birds). Doel is het verstrekken van werkkapitaal aan de bevolking voor kleine
inkomensverbeterende projecten, zodat ze zelf schoolgeld kunnen betalen.


ST. JOSEPH MIDDELBARE MEISJESSCHOOL IN KAKRIGU OP RUSINGA EILAND/KENYA.
Niet alle wensen zijn dit jaar vervuld. De St. Jozefmavo in Vlaardingen heeft het mooie bedrag van €
6.500 bijeen gebracht. Naast de jaarlijkse bijdrage voor het schoolgeldfonds (€ 2.500) en de bijdrage voor
de ezelkarren (€ 800) is de rest besteed aan de afwerking van het water reservoir (€ 1.500) en de
renovatie van oude klaslokalen en slaapzalen (€ 1.700).



VICTORS COMMUNITY DEVELOPMENT ASSOCIATION
De ontwikkelingen in Victors High School hebben zich ten goede gekeerd.
o Er is een aanzienlijke toename in het aantal leerlingen (van 125 naar 240).
o Naast “O”-level (zeg maar Mavo) is gestart met “A”-level (Havo).
o Er zijn bankrekeningen geopend en de discipline voor het betalen van schoolgeld is verbeterd.
Dit succes leidt tot de noodzaak om kostbare bouwtechnische en academische uitbreidingen te
realiseren. Er is een meerjarenplanning gemaakt.
Tusaidiane heeft dit jaar wederom geholpen met het schoolgeldfonds (€ 4.500). Daarnaast is € 5.000 ter
beschikking gesteld voor leermiddelen, tweedehands laptops en dringende bouwkundige
voorzieningenvoor de start van het schooljaar 2015.



WATER PROJECTEN
o In Juni hebben we bericht over de trainingsaktiviteiten eind
april voor Technici en Gebruikers in Oeganda
(www.tusaidiane.com )
o Ernstig vertraagd door leverproblemen hebben we in juni
van dit jaar het Water Programma 2013 kunnen voltooien.
Naast opschaling van een groot aantal bestaande
projecten zijn tien nieuwe projecten geinstalleerd. Ook voor
2014 en 2015 willen we 10 nieuwe installaties per jaar
realiseren.
o Voor het 2014 programma zijn de LineGuards (waterzuiveraars) aanwezig in Oeganda. De
financiering (€ 86.000) is rond, onder andere dankzij wederom substantiele bijdrages van de Stichting
S.P.Y.N. en Cordaid Nederland, onze belangrijkste financiers van de water projecten.
Dorpsgemeenschappen dragen zelf ongeveer 20% bij aan hun eigen project.
Inmiddels zijn 7 gemeenschapsprojecten voltooid rond 3 basisscholen, 3 middelbare scholen en 1
gemeenschapshuis voor wezen en kwetsbare kinderen. Voor de meesten van hen kunt U rapportages
vinden op www.tusaidiane.com

Fijne Kerstdagen en een gezond en veilig 2015.
Groeten van Kees Ebskamp / Kampala – Oeganda
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