Jaarverslag Lwengo Kids Foundation
2018
Bestuur
Op 1 januari 2018 hebben zitting in het bestuur van Lwengo Kids Foundation uit:
Pieter Streefkerk: voorzitter
Marga Streefkerk: algemeen secretaris
Wim Bos:
penningmeester
Hetty Kuipers:
algemene zaken en PR
In augustus 2018 trad Harry Hoorn toe tot het bestuur en gaat zich met name
bezighouden met fondsenwerving.
Vanaf oktober 2018 gaat Caroline de Vries meedenken over fondsenwerving.
Frequentie vergaderingen en nieuwsbrieven
In december werd een nieuw vergaderplan vastgesteld, bijna identiek aan het
voorgaande jaar. Zo nodig werden extra vergaderingen ingepland.
De nieuwsbrieven werden twee keer per jaar verzonden: in mei (na de
voorjaarsreis) en in november (na de najaarsreis).
Donaties
Door verschillende donaties hebben we in 2018 een aantal projecten kunnen
realiseren.
- Gereformeerde kerk Putten:
o opbrengst boeken-plantenmarkt, boeldag en kerstmarkt. De opbrengst
delen we met de Stichting Etiké
o opbrengst 40-dagen-tijd. Ook dit moeten we delen met de Stichting Etiké.
We kregen € 2.000,-- en hier kon een groot aantal stapelbedden van
betaald worden.
- We kregen enkele grote(re) donaties voor specifieke doelen, waarmee de
resterende bedden, waterput, truien en de bouw van een health center
betaald konden worden.
- D.m.v. kleinere donaties (zie hiervoor ons financieel jaarverslag) kon het
voorgestelde varkens/geitenproject van start gaan: ieder gezin van een
gesponsord kind krijgt een varken of een geit om voor te zorgen en mee te
fokken. Er is een groot tekort aan varkensvlees in Uganda en de ouders
kunnen er een inkomen mee genereren door de biggen en jonge geitjes te
verkopen. Een deel van de opbrengst, globaal 20%, dat afgesproken is tijdens
de voorlichtingsbijeenkomst in Uganda, gaat in het “schoolfonds”, zodat er
gespaard kan worden voor een eventuele vervolgopleiding van de
gesponsorde kinderen. Het is de bedoeling dat de sponsorouders in Nederland
i.p.v. een klein cadeautje een klein bedrag doneren t.b.v. voer en verzorging,
zodat het hele gezin kan profiteren van de sponsoring. Anthony monitort dit
project. In december is met de bouw begonnen.
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In november hebben we een grote sponsor binnengehaald. Deze sponsor
financiert het volledig nieuw te bouwen Health Center (€ 25.000.--) bij de
school en neemt de sponsoring van 20 kinderen voor zijn rekening.
De boda-boda-actie van Sanne op facebook, de oliebollenactie 2017 en de
verkoop van een oude bodaboda, resulteerde in de aanschaf van twee
splinternieuwe bodaboda’s

Nieuwjaarsreceptie
Op de nieuwjaarsreceptie die we samen met de Stichting Etiké organiseerden,
ontmoetten we ongeveer 45 belangstellenden en sponsors. Het was een goede
bijeenkomst op Schovenhorst, waar we leuke gesprekken hadden met sponsors
en belangstellenden. Zeker voor herhaling vatbaar. We hielden er een aantal
nieuwe sponsors aan over.
Contact Anthony
Het contact met Anthony verliep dit jaar goed. Allerlei zaken kunnen via mail en
app snel geregeld worden. Een enkele keer duurt een antwoord wat langer, door
bijvoorbeeld stroomuitval, waardoor geen internetverkeer mogelijk is.
Het doel is en blijft: als er iets aan de hand is met één van de kinderen of hun
ouders/verzorgers, willen we dit snel horen, we gaan dan, zo nodig, in overleg
met de sponsorouder en zoeken we naar de beste oplossing voor het kind. Dan is
een snelle communicatie vaak essentieel.
Activiteiten
- Na een presentatie in de Gereformeerde kerk in Putten, zijn een aantal
jongeren enthousiast om mee te gaan naar Uganda. Dit gaat verder
uitgewerkt worden. Er melden zich nog een paar jongeren en in januari 2019
komt er een informatiemiddag voor jongeren en hun ouders. Het ligt in de
bedoeling dat we in oktober 2019 (herfstvakantie) met een aantal jongeren
naar Uganda reizen.
- We stonden met informatie op verschillende evenementen/marktjes in Putten
en omgeving. Het leverde meestal geen sponsors op maar we genereerden
wel een grotere naamsbekendheid.
- In het najaar stond er een groot artikel in het Puttens Nieuwsblad. Rond de
zomer mochten we 2 pagina’s vullen in Driesteden Business.
- In april gingen we naar Uganda en bezochten een groot aantal kinderen.
Prima dat we er weer zijn. We konden kleine probleempjes oplossen en weer
eens even met Anthony om de tafel om één en ander te bespreken.
- We zijn bezig om voor alle 550 kinderen een nieuwe schooltrui te realiseren
van een steviger stof dan ze nu hebben. Het liefst willen we fleece gebruiken,
maar dat is niet te krijgen in Uganda. Uiteindelijk kiezen we voor een andere
stevige donkerblauwe stof. De truien worden genaaid door vrouwen uit de
sloppenwijken in Kampala via onze contactpersoon en vriendin Lisette aldaar.
We gaan er vanuit dat alle kinderen aan het begin van het nieuwe schooljaar
van 2019 een nieuwe trui hebben met het logo van Lwerudeso en Lwengo
Kids Foundation. Kosten trui: € 6,50
- In juni kwam het proposal van Anthony voor het varkens- en geitenproject.
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In juli kregen we van Anthony Joseph in sponsoring, een albino jongetje.
Moeilijk om dat zo over de mail naar de aspirant sponsor te communiceren,
dus ging één van de bestuursleden op gesprek en legde aan de sponsor uit
wat er aan de hand is. De sponsor ging akkoord met de sponsoring. We
zorgden in eerste instantie even voor zonnebrilletjes, petjes en kleding met
lange mouwen om de ogen en huid te beschermen.
In september/oktober gingen we met Tamara, Irene en Peter (vrienden van
Tamara) naar Uganda. Een goede reis. De kinderen kregen een klein
cadeautje uit de grabbeltas (gekocht bij Balluca.nl) en onze eerste twee
gesponsorde jongens slaagden voor Primary 7 en gaan door naar Secondary
School. Ze kregen een zilverkleurig klavertje vier en we wensten hen veel
geluk. We blijven hen natuurlijk volgen, want ze blijven gewoon in ons
sponsorproject.
In september hadden we een bijeenkomst met verschillende andere
stichtingen. We brainstormden over zaken waar we allemaal tegenaan lopen
en hoe die op te lossen. Een dergelijke vergadering zal één keer per jaar
plaats gaan vinden. Krijgt zeker een vervolg.
In november kwam de nieuwsbrief met o.a. alle info omtrent het varkens- en
geitenproject. We ontwikkelde een bouwplaatje van een PiggeryBank en
samen met een brief en de jaarrapportage van Lwerudeso ging het per post
naar de sponsors.
We bereidden ons voor op de oliebollenactie. Ook verkochten we zo’n 250
kerstkaarten uit Uganda.
In november stonden we op de markt “tweezijdig geven” in de Immanuelkerk
in Ermelo. Dit is een markt waar geïnteresseerde mensen naar toe komen.
We vertelden vaak ons verhaal en verkochten het één en ander. Opbrengst
was minder dan het jaar daarvoor.
Ook namen we een aantal sponsorkinderen uit de andere sponsorgroep over,
die langzaam aan het afbouwen zijn.
Op 31 december stond onze kinderteller op 112 waar we superblij mee
waren.

Sponsorkinderen
We gingen in januari 2018 met 57 kinderen van start met als doelstelling voor
2018, de 100 te halen. Half november tikten we de 82 aan. Het ging er niet op
lijken dat we de doelstelling zouden halen en deden nog maar eens een oproep
via facebook. Maar net op dat moment gaven we een presentatie bij de directie
van een groot bedrijf. En na een goede presentatie konden we het door Anthony
zo fel begeerde Health Center laten bouwen in Lwengo en 20 kinderen in
sponsoring nemen.
We sloten uiteindelijk op 31 december 2018 het jaar af met 112 kinderen in
sponsoring waarvan 7 kinderen met een handicap en 14 op boardingschool.
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