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Geachte lezer,
Hierbij presenteren wij ons Jaarverslag over het jaar 2021. Stichting Omwana Uganda is in maart
2012 opgericht.
2021 was wederom een lastig jaar voor ons en onze samenwerkingspartners in Oeganda. Covid-19
was nog steeds de grote spelbreker. Gelukkig kon de C&S training die in najaar 2020 was gestart
toch worden afgerond in het voorjaar. En in het najaar zijn we alsnog gestart met de 2 e
trainingsgroep. De kinderen in ons onderwijsproject zijn we blijven steunen. Helaas konden ze
bijna niet naar school, maar hebben we wel de gezinnen financieel kunnen ondersteunen.
Helaas hebben we ook na lang beraad en met grote aarzeling in december besloten dat we de
stichting na 10 jaar gaan opheffen in 2022.
We presenteren in dit verslag de resultaten over het jaar 2021.

Zuidwolde, mei 2022
Het bestuur van Stichting Omwana Uganda
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Stichting Omwana Uganda

De Nederlandse stichting Omwana Uganda is opgericht in maart 2012 door Nienke Voppen en
Heleen Langen. Nienke had in Oeganda gewerkt met alleenstaande moeders. Na terugkomst is er
besloten om in Nederland een stichting op te richten om de verschillende lokale activiteiten te
kunnen ondersteunen. Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 vrijwilligers die geen vergoeding
ontvangen voor hun vrijwilligerswerk.
De naam van de stichting komt uit het Luganda, één van de belangrijkste talen in Oeganda.
Omwana betekent ‘Kind’. De naam van de stichting is dus feitelijk ‘Kind van Oeganda’.
Oeganda wordt ook wel de ‘Parel van Afrika’ genoemd. Het is een boeiend land met prachtige
natuur maar helaas ook veel armoede.
Oeganda kent duizenden straatkinderen, velen daarvan zijn hun ouders
verloren aan de gevolgen van Hiv/aids. De omstandigheden waaronder
deze kinderen leven op de straat zijn slecht. Elke dag weer proberen ze te
overleven en een uitzichtloze toekomst.

Missie en visie
Stichting Omwana Uganda ondersteunt alleenstaande moeders om een eigen bedrijfje te kunnen
starten en kwetsbare kinderen om naar school te gaan. Het stimuleren van een eigen inkomen,
onderwijs en zelfredzaamheid zijn voor ons belangrijke drijfveren. Dit willen we bereiken door
kleinschalige lokale projecten te ondersteunen, in samenwerking met de lokale bevolking en
partners in Oeganda en Nederland.
Wij zijn ervan overtuigd dat juist door het samen oppakken van ontwikkelingen en de
samenwerking met Oegandese organisaties projecten kunnen slagen en we daardoor samen een
bijdrage kunnen leveren aan de Oegandese samenleving. We nemen niet over, maar streven naar
structurele en duurzame oplossingen.
In Nederland zoekt Stichting Omwana Uganda samenwerking met personen, scholen, kerken, Nonprofit organisaties en bedrijven. Dit om te vertellen over de stichting, om projectideeën uit te
wisselen, financiële steun te verkrijgen voor de projecten en waar mogelijk samenwerking in het
kader van de verschillende projecten te realiseren.
Kort samengevat zijn onze thema's: eigen kracht, zelfredzaamheid, samenwerking en
duurzaamheid. Stichting Omwana Uganda werkt zonder een winstoogmerk.
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De stichting in 2021

Het bestuur bestaat uit 3 leden. Penningmeester Hans Berghuis werkt in het dagelijks leven als
risicoadviseur. Secretaris Heleen Langen werkt als beleidsadviseur en projectleider. Voorzitter
Nienke Voppen werkt als projectleider in de ontwikkelingssamenwerking.
Lokale organisatie in Oeganda
Sinds eind 2012 heeft de stichting officieel een vertegenwoordiger in Oeganda, de heer Micheal
Lubega. Hij heeft namens de stichting de contacten met de scholen en ouders en met onze
samenwerkingspartner Nansana Children’s Centre (NCC). De heer Lubega ontvangt maandelijks een
kleine vergoeding vanuit de stichting.
Nansana Children’s Centre
Onze samenwerking met NCC dateert al van 2012. Voorzitter Nienke Voppen kent de situatie in
Nansana en bij NCC zelf erg goed, ze heeft in 2011 en 2012 in Nansana gewoond.
In 2014 is de basis van het project Skills4life samen met NCC verder uitgewerkt in een projectplan,
waarna het project in 2015 is gestart. In 2016 is samen met NCC ook gestart met de uitbreiding van
Skills4life. De samenwerking met NCC is professioneel en plezierig.
Steun
Ook in 2021 zijn onze projecten gesteund door verschillende donoren. Daarnaast hebben we via
onze landelijke koepel Partin mee kunnen doen aan de subsidieaanvraag Forsythia waarbij we
financiële steun hebben ontvangen voor een nieuwe pilot op een nieuwe locatie. De stichting heeft
ook een aantal vaste donateurs.
ANBI
De stichting Omwana Uganda heeft sinds de oprichting ook de ANBI Status. ANBI betekent
Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat de sponsors en donateur de giften onder
bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de belasting. Ook in 2013 voldeed de stichting aan de
ANBI-eisen. Aangezien per 1 januari 2014 de ANBI-eisen zijn gewijzigd hebben we deze eisen ook
doorgevoerd binnen de stichting en op de website.
Partin
De stichting is lid van Partin, de landelijke koepel van kleine particuliere initiatieven in de
ontwikkelingssamenwerking.
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De projecten in 2021

Skills4life
In het project Skills4life werken we samen met Nansana Children’s Centre. Het project richt zich op
alleenstaande moeders en de mogelijkheden om een eigen bedrijfje te starten. In het project
krijgen verschillende groepen moeders in Nansana de kans om een half jaar trainingen te volgen
zodat ze daarmee in de toekomst hun geld kunnen verdienen. In 2015 is begonnen met trainingen
tot kleermaker, in 2016 is het project uitgebreid met een training voor het houden van kippen en
verbouwen van groente, Chicken & Seeds (C & S). In de training is ook aandacht voor taal en
rekenen en het omgaan met klanten.
Chicken & Seeds
In 2021 is er geen Sewing training georganiseerd, maar hebben we wederom het accent gelegd op
Chicken & Seeds. In deze training leren de vrouwen hoe ze kippen kunnen opfokken en een kleine
kippenhouderij te starten of groente te verbouwen. De eieren worden verkocht en bevruchte
eieren worden weer uitgebroed. De groente wordt gekweekt, verkocht en de vrouwen leren om
zaden te vermeerderen.
Pilot in Mende
Vanuit NCC kwam al in 2019 het verzoek om C&S ook op een andere locatie dan Nansana te gaan
organiseren. Onze partner NCC heeft goede contacten met vrouwengroepen in het gebied rondom
Nansana en zo kwam het verzoek om trainingen C&S te starten in de omgeving van Mende.
Er is toen in goede afstemming met de vrouwengroepen door NCC
en onze lokale vertegenwoordiger een voorstel gedaan voor een
pilot in Mende. Doel van deze pilot is om i.h.k.v. C&S 2 groepen
vrouwen te trainen en daarbij ook te kijken of er een duurzaam
inkomen genererende invulling kan worden gerealiseerd.
In het najaar van 2019 kregen wij de mogelijkheid om via onze
ledenorganisatie Partin samen met andere partiuliere organisaties
die in Oeganda werkzaam zijn een voorstel in te dienen bij een
landelijk fonds. In de periode tot februari 2020 is aan het voorstel
gewerkt, waarna het is ingediend en gehonoreerd.
Mede door de pandemie en lockdown is de start van de 1e groep in Mende opgeschort tot
november 2020. De training is daarna met veel enthousiasme gestart en is afgerond in mei 2021.
De 2e trainingsgroep is gestart in november 2021.
Tot en met 2021 hebben al 159 vrouwen deel kunnen nemen aan de training Chicken & Seeds.
Onderwijsproject
In ons onderwijsproject bieden we kinderen uit kwetsbare gezinnen de mogelijkheid om onderwijs
te volgen. We hebben ervoor gekozen om het accent te leggen op meisjes. Meisjes hebben in
verhouding tot jongens in Oeganda minder vaak toegang tot het onderwijs. Deze meisjes gaan naar
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het basis- en voortgezet onderwijs en wonen thuis. In 2021 hebben we 9 kinderen ondersteund
zodat ze onderwijs kunnen volgen.
Sinds de lockdown in Oeganda hebben we ervoor gekozen om de gezinnen van de kinderen op een
andere manier te gaan ondersteunen. Dit doen we middels een financiële bijdrage per term. Elk
gezin krijgt per term een bedrag waarbij men zelf keuzes maakt hoe dit het beste kan worden
besteed i.h.k.v. onderwijs voor de kinderen. Een aantal gezinnen heeft ervoor gekozen om met het
geld een radio of televisie te kopen waardoor de kinderen thuis ook het onderwijs kunnen volgen.

8
Stichting Omwana Uganda
Jaarverslag 2021

4

Ontvangen steun in 2021

Stichting Omwana Uganda werkt met subsidies, donaties en sponsoring voor het financieren van
haar projecten. Dit is conform de statuten van de stichting. De bestuursleden krijgen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.
Het Onderwijsproject wordt financieel gesteund door onze donateurs.
Voor het project Skills4life en met name de pilot in Mende hebben we in 2021 een project bijdrage
ontvangen van de KS Foundation.
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Financieel Jaarverslag 2021

Inkomsten
Donaties

€

1.567,17

Totaal inkomsten

€

1.567,17

€

12.936,18

€

9.001,42

€

9.001,42

Uitgaven
Project onderwijs
Project Mende
Bankkosten
Kosten divers
Kosten vertegenwoordiger St in Oeganda

€
€
€
€
€

5.165,00
7.149,00
144,34
117,84
360,00

Totaal uitgaven
Balans per 31 december 2020
Activa
Saldo Kas
Saldo SNS-Bank

€
€

9.001,42

Passiva
Vermogen
Rente baten
Reserveringen voor onderwijs project

€
€
€

4.501,25
0,17
4.500,00
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