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Jaarverslag Lwengo Kids Foundation 2021
We gaan het jaar 2021 in met 210 sponsorkinderen.
De situatie in Lwengo
In januari 2021 hebben we behalve te maken met COVID-19 maatregelen ook te maken
met de verkiezingen in Uganda. De scholen zijn nog dicht en het is onrustig in het land.
De kinderen zijn thuis en krijgen mondjesmaat thuisonderwijs. De kinderen die verder weg
wonen, krijgen helemaal geen thuisonderwijs. De meeste kinderen helpen thuis mee om
de eindjes aan elkaar te knopen. Er zijn weinig COVID-19 besmettingen, maar door de
gevolgen van alle maatregelen raken mensen hun baan kwijt, mogen er tijdens de strenge
lockdown geen producten meer langs de weg verkocht worden. De armoede wordt erger
en erger en we kunnen hiervandaan alleen maar toekijken hoe we een aantal forse stappen
terugzetten in de ontwikkeling van Lwengo.
We worden opgeschrikt door een verkrachting van één van onze sponsorkinderen. Het
meisje gaat herstellen in ons huis in Masaka en knapt onder begeleiding zienderogen op.
Ondanks alle zorgen over COVID-19, durft Pieter het toch aan om naar Uganda te reizen
en de nodige zaken te regelen.
In april mogen de kinderen weer naar school. In de lockdownperiode zijn er kinderen naar
andere plaatsen verhuisd om daar met hun ouders werk te zoeken of bij familie een beter
bestaan te hebben. Ook zijn er kinderen op uit gestuurd om werk te zoeken in de
huishouding om op die manieren een beetje inkomsten te genereren, met alle gevolgen
van dien. In deze periode verliezen we hierdoor vijf sponsorkinderen.
Helaas gaat het ook in
Uganda op en neer met de
besmettingen en in juni
2021 sluiten de scholen
opnieuw en zullen dat jaar
ook niet meer opengaan.

Voorlopig afscheid, i.v.m. de sluiting
van de school, van een groot deel
van het onderwijzend personeel.
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Met alle vaccinaties en negatieve PCR testen vliegen Pieter en Marga in oktober naar
Uganda. De nieuwe sponsorkinderen worden thuis bezocht en ook de kinderen met een
beperking worden thuis bezocht.
Er worden samen met Anthony weer nieuwe plannen gemaakt en ook bezoeken Pieter en
Marga een vacational school (vakschool) voor oudere kinderen met een beperking in
Masaka. Hier leren jongeren met een beperking een vak, waarmee ze na een jaar ook aan
min of meer zelfstandig aan de slag kunnen, uiteraard onder begeleiding. Het plan wordt
verder uitgewerkt en krijgt zeker een vervolg.

Ook bezoeken ze een zwaar gehandicapt meisje die dankzij
Lwengo Kids Foundation ondergebracht is bij een echtpaar
dat specifiek voor dit soort gehandicapte kinderen zorgt.
Rihana krijgt hier de juiste behandelingen zoals fysiotherapie
en ze kan naar een school waar ze de juiste begeleiding
krijgt. Hier zijn nog volop mogelijkheden voor haar. Kosten
worden in overleg volledig door de sponsor betaald.

Samen met de geslaagde Primary 7 kinderen vieren we dat
ze geslaagd zijn en door kunnen naar Secondary School of
een andere vervolgopleiding. Met elkaar eten we taart en
horen we twee oudere sponsorkinderen (Jesca en Axum)
spreken over hoe ze altijd gesteund en gestimuleerd zijn om
door te leren en hun best te doen. De andere kinderen zitten
ademloos naar hen te luisteren. Ook weer een stimulans
voor deze kinderen om door te leren!
Langzaam maar zeker
gaat het weer de goede kant op in Lwengo. En terwijl
wij hier in een strenge lockdown zitten in december,
maken de mensen in Uganda zich klaar om in januari
de schooldeuren weer te openen.
De kinderen missen met deze Pandemie een volledig
schooljaar en zullen in de groep waar ze gestopt zijn
weer verdergaan.

Lwengo Kids Foundation - jaarverslag 2021

Pieter en Marga keren na 3 weken moe maar voldaan terug naar Nederland met weer veel
nieuwe ideeën om mooie projecten op te starten.

Bestuurszaken in Nederland
In mei hebben we met het bestuur brainstormochtend. Dit was al langer geleden gepland,
maar door Covid moesten we het meerdere keren uitstellen.
We praten daar met elkaar over de toekomst van Lwengo Kids Foundation. Na een ochtend
brainstormen trekken we de volgende conclusie: De Stichting wordt steeds groter en er
moet een betere organisatiestructuur komen met verschillende bestuursfuncties en
commissies. Het bestuur stuurt de commissies aan. Er zullen functiebeschrijvingen
gemaakt worden en aan de hand van een organigram zullen we mensen gaan zoeken die
de commissies kunnen bemensen en verjongen.
We stellen voor een IBO (Informal Based Organisation) in te stellen om een wakend oog
te houden op de projecten in Lwengo. Joseph (directeur Masaka Backpackers) en Pieter
zullen hier zitting in hebben. Ook zal er een zuster uit het Kitovu Hospital gevraagd worden
om zitting te nemen en een sponsorouder.
Lespakketten
Liesbeth en Marga zijn bezig een lespakket te ontwikkelen voor de basisschool. Eén school
heeft al aangegeven belangstelling te hebben en kijkt mee hoe het pakket nog beter
ontwikkeld kan worden.
Bestuurswisseling
Hetty Kuipers (PR) heeft haar 4 jaar in het bestuur erop zitten en geeft het stokje door aan
Liesbeth van Musscher. Ook Wim Bos verlaat de Stichting en zijn opvolger wordt Erik
Koster. Beide nieuwe bestuursleden zijn ook sponsor.
Beleidsplan
Dit jaar is ook het beleidsplan herzien en de herziene uitgave is op de website geplaatst.
Activiteiten
In november worden eindelijk de 350 versierde schoenendozen
met cadeautjes afgeleverd in Masaka en Sanne Streefkerk mag
samen met reisgenot Lisa deze dozen in de sloppenwijken van
Masaka uitdelen.
Door alle COVID-maatregelen zijn er in Nederland weinig
activiteiten geweest. Wel hebben we een goed contact met
Christelijk College Groevenbeek Putten/Ermelo. Daar zijn we het
goede doel van 2021/2022. Maar ook hier hebben we te maken
met COVID en zijn er volop beperkingen in de mogelijkheden.
We organiseren met kerst ook weer een kip-en-rijst actie
waarvoor we veel giften krijgen zowel van sponsors als van
belangstellenden. De actie is weer een succes.
Ook dit jaar verkopen we op een COVID veilige manier 2400 oliebollen en ruim 1000
appelbeignets. Een fantastische actie die behalve een prima opbrengst ook weer
naamsbekendheid genereert.
We sluiten dit bijzondere jaar af met 218 kinderen in sponsoring. We hebben 14 kinderen
erbij gekregen en we hebben er 6 moeten laten gaan.
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Helaas konden ook dit jaar een groot aantal activiteiten niet doorgaan, waaronder onze
sponsoravond en pubquizen. Erg jammer dat we elkaar niet hebben kunnen ontmoeten.
Ook de aprilreis kon niet doorgaan. In april hebben we Anthony gevraagd om met zijn
team de nieuwe sponsorkinderen tot op dat moment thuis te bezoeken zodat we toch op
de hoogte bleven en de sponsors konden rapporteren hoe en waar hun sponsorkind woont
en leeft.
Gelukkig hadden we via social media het hele jaar door goed contact met onze mensen in
Lwengo en als er over en weer vragen waren, konden die snel beantwoord worden.
De vele giften die we aan het eind van het jaar mochten ontvangen, maakte veel goed!
Zie daarvoor ons financieel jaarverslag.

voor het verslag: Marga Streefkerk
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