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Het is nu 1 jaar na de oprichting van Blessings4you-Uganda sinds we zijn begonnen met het
ondersteunen van kinderen op de straten en hun families. Het was een bijzonder jaar en de
organisatie ontving veel complimenten over de manier waarop we te werk gaan. Ons doel is om
het aantal straatkinderen terug te dringen, te rehabiliteren en ze basis-en indien mogelijk hoger of
beroepsonderwijs aan te bieden. In het begin van de start van het Family House kwamen
kinderen dagelijks om zich te wassen. We gaven ze nieuwe kleren en wanneer ze al een paar
dagen niet hadden gegeten ook voedsel. De droom van de meeste kinderen is naar school te
kunnen te gaan. Waar mogelijk werden kinderen herenigd met hun familieleden. Helaas is het
aantal kinderen op de straten toegenomen te wijten aan een aantal factoren, zoals toegenomen
huiselijk geweld, aardverschuivingen in de regio Mbale256, het effect van HIV / AIDS op
ouderloze kinderen, en veel kinderen die uit het Karamoja district komen, een zeer droog  gebied
waar onderling onder de stammen veel druk wordt uitgeoefend en waar het belangrijk is je status
te hebben in het aantal vee wat men heeft, en kinderen gewoon op transport worden gezet naar
de grote stad om maar te overleven..B4UU was in staat om 32 kinderen (13 mannelijke en 19
vrouwelijke) kinderen te ondersteunen door middel van ons centrum gevestigd in Jinja.
We hebben ons gericht op de familiestructuur en stimuleren mensen hun eigen
verantwoordelijkheid te dragen in het gezin. In Oeganda zijn heel veel alleenstaande vrouwen
met kinderen. Voor de vrouwen geven we workshops en delen kennis en vaardigheden zodat
ook zij kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van hun gemeenschappen. Vrouwen hebben
workshops gevolgd in het maken van sierraden, deze worden in Nederland verkocht en voorzien
hen van inkomsten. Er is ook de mogelijkheid voor het leren van het kleermakersvak, breien,
vloeibare zeep maken en cake bakken.
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Een memorandum van overeenstemming werd bereikt met de school administratie / management
om zeven leerlingen van de primary school te helpen en hen te begeleiden en te monitoren naar
een goed eindresultaat en tot afronding van de Primary school.

Er is een computer programma voor jongeren gestart in het Masese Core Primary centrum, om
de kinderen te leren met de computer om te gaan en relevante informatie via het internet te
kunnen opzoeken. Netwerking en samenwerking met andere instanties draagt bij aan B4UU’s
verbeterde kwaliteit van diensten en om onze ervaringen met elkaar te delen. In dit rapport staan
resultaten vermeld die we samen hebben behaald in Jinja en omgeving.
We willen al onze ontwikkelingspartners, particulieren, kerken en bedrijven bedanken voor de
gulle giften. B4UU heeft hierdoor vele activiteiten kunnen starten, waardoor de levens van
kinderen verbeterden. Speciale dank gaat naar de B4UU directeur voor het enorme geschenk
van de tijd, sponsoring en deskundigheid. We danken het personeel van B4UU voor hun
onvermoeibare inzet.  Bovenal danken wij alle kinderen en jongeren die hebben deelgenomen
aan het B4UU programma. Zij hebben zich bereid getoond om te willen veranderen.
Goed gedaan!

Brian Moses Okello
Locatie manager

BLESSINGS4YOU-UGANDA VISION:
We streven naar een wereld waarin alle kinderen een gezond en gelukkig leven kunnen leiden en
hun potentieel in de maatschappij kunnen ontdekken en een wereld die de rechten en
waardigheid mensen respecteert met toegang tot basisvoorzieningen in een productieve
gemeenschap.

BLESSINGS4YOU-UGANDA MISSIE:
Blessings4you-Uganda’s visie is "om materiële en immateriële ondersteuning en zorg te brengen
aan weeskinderen en straatkinderen, het is te zeggen aan iedereen die behoeftig is waaronder
de zieken, de allerarmsten en de weduwen en op deze manier bij te dragen aan een waardig
leven met een hoopvolle toekomst waarin mensen hun potentieel volledige kunnen bereiken..

BLESSINGS4YOU-UGANDA Kernwaarden:
Mentorschap, Discipelschap, Transparantie en verantwoording, Een hart voor de gebrokenen en
de armen, gelijkwaardigheid, bemoediging, toerusting, ondersteuning van gezinsstructuur, groei
en ontwikkeling. Werkt mee aan de millennium doelen.

ACTIES IN 2012:
De belangrijkste acties van B4UU in 2012 waren;
• Identificatie van wees en straat kinderen
• Rehabilitatie programma.
• Psychosociale zorg en ondersteuning.
• Gezondheid en medische diensten.
Onderwijs en vaardigheidstrainingen.

• Voedingsondersteuning aan ouderen en uiterst kwetsbare mensen.
• Recreatieve activiteiten.
• Peer training programma.
• Gemeenschap en opleiding
• Gemeenschap en familieondersteuning.
• Lobby-activiteiten.
• Netwerken en Public relations.
• Bouwmogelijkheden onderzoek
• Toerusting voor personeel.
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INTRODUCTIE:
2012 is B4UU in het leven geroepen, gericht op straat en weeskinderen in het Jinja district en
6 districten van Karamoja Sub-rigion in het noorden van Oeganda. We hebben bijgedragen aan
het welzijn van kinderen onder verschillende activiteiten. 118 (32 mannen, 86 vrouwen) kinderen
werden geholpen. B4UU heeft ook 164 leden van de gemeenschap gecoacht en gestimuleerd
om kinderen thuis te ondersteunen. We hebben hand in hand gewerkt met het Jinja Network
met de reclassering in geval van een noodsituatie in en met de kinderbescherming over de regio.
Het jaar werd gekenmerkt door verhitte politieke campagnes die veel nieuwe leiders op het
districtsniveau hebben voortgebracht.. Als organisatie hebben we ontmoetingen met een aantal
van deze leiders gehad om mogelijkheden tot verbetering van de levens van kinderen op de
straat te bespreken. B4UU werd sterk beïnvloed door de inflatie in het land dat steeg van 7%
naar 34% en uitgaven waren hiervan afhankelijk. De prijzen van essentiële grondstoffen zoals
brandstof, suiker, maïsmeel, zeep en andere voedingsmiddelen zijn drastisch toegenomen en de
Oegandese shilling bleef waarde verliezen ten opzichte van de Euro. Er was ook
voedselschaarste in de eerste maanden van het jaar. Dit in combinatie met aardverschuivingen
en huiselijk geweld heeft veroorzaakt dat meer kinderen komen op straat terecht kwamen.
Kinderen werden met ondervoeding, mishandeling en uitbuiting bedreigd. In lijn met het
overheidsbeleid, B4UU werkte samen met verschillende partners om de veiligheid van kinderen
te waarborgen door ze van de straat met familieleden te herenigen en samen met andere
organisatie wordt hen onderwijs geboden. De activiteiten die gedurende dit jaar uitgevoerd
werden kunnen worden gecategoriseerd als activiteiten voor kinderen van de gemeenschap.

KERN PROGRAMMA:
Straat en Huisbezoeken:
Maatschappelijk werkers gaan de straat op om kinderen te vinden. Ze praten met de kinderen,
om uit te vinden waarom ze op straat zijn en hoe ze kunnen worden geholpen. Ze worden
vervolgens uitgenodigd om te komen naar het B4UU centrum om te revalideren en dan wordt er
bekeken of hereniging met hun families mogelijk is. Samen met andere organisaties worden er
per kwartaal dag en nacht onderzoeken gedaan naar het aantal kinderen dat zich op de straten
vestigd. In 2012 werden er 225 (85 vrouwen, 140 mannen) kinderen  gevonden op straat (Jinja:.
225, B4UU was in staat om het aantal kinderen op straat te verminderen met 84 en door het
programma bij te wonen zijn 53 kinderen herenigd met hun familie met verdere begeleiding. 10
kinderen wonen in het Blessings4you-Uganda Family House gelegen in Muwumba Road, Plot 34,
Walukuba West. Zij waren het meest hulpbehoevend en vier van hen zijn gered van de dood.

Kinderen van het Family House Jinja
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Psychosociale zorg en ondersteuning:
Psychosociale zorg en ondersteuning is een belangrijk aspect van het B4UU programma. Door
middel van partnerships met andere NGO's,Stake Holders heeft Blessings4you-Uganda dit jaar
aan dit doel gewerkt. Straatkinderen hebben een eenzame periode achter de rug wanneer zij
uiteindelijk tot een van de programma’s toe treden. Zij hebben vaak te maken gehad met
misbruik, fysiek, emotioneel en seksueel.
Door de gemeenschap zijn zij genegeerd en alleen gelaten. De noodzaak om te werken met
maatschappelijk werkers is groot. Zij zijn degenen die de kinderen monitoren aanmoedigen en
helpen hoe om te gaan met verlies, verdriet en trachten hoop te brengen in een uitzichtloze
situatie. Er wordt hard gewerkt aan het versterken  van de gezinssituaties waarin meestal de
vader niet aanwezig is om uiteenlopende redenen. Ervaringen worden gedeeld met het
het Jinja Network. 627 mensen (kinderen en eventuele ouders) zijn hier mee bereikt.

Nutrition:
Voedingsondersteuning is een belangrijk onderdeel van het programma van Blessings4you-
Uganda omdat er in Oeganda veel ondervoeding voorkomt en veel mensen een of minder
maaltijd hebben per dag. De meeste straatkinderen lijden hieraan maar ook veel kinderen in de
sloppenwijken. Sommigen van hen zoeken hun toevlucht in lijm snuiven om hun honger te stillen.
Anderen overleven door de afvalhopen of het eten van etensresten van restaurants. Binnen het
Family House krijgen kinderen gevarieerde voeding, vitaminen en mineralen. 10 extreem
kwetsbare kinderen en vijf ouderen zijn hier geholpen en zijn gevolgen van ondervoeding
afgekeerd. Wanneer we binnen de sloppenwijken en Walukuba mensen weten die geen of
nauwelijks voedsel hebben (vooral ouderen) voorzien wij hen erin. Dit willen wij heel graag
uitbreiden. Blessings4you-oeganda wijst kinderen op voedingscentra zodat samen met andere
organisaties kinderen toegang hebben tot warm voedzaam voedsel. Door de toegenomen kosten
van levensmiddelen kinderen werden voornamelijk gevoed met maïsmeel, bonen, groenten,
aardappelen en cassave. Rijst en vlees werden af en toe gegeten.
Ze worden geserveerd met een dagelijks ontbijt en lunch, dit helpt om hun lichamelijke en
geestelijke gezondheid te verbeteren. Gezond eten maakt kinderen bevordert de
schoolprestaties. 627 kinderen zijn in Jinja ondersteund met voedsel.
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Health Care & informatie:
Straatkinderen en hun gezinnen hebben vaak geen financiële middelen om toegang te krijgen tot
medische behandeling, omdat de regering Ziekenhuizen en gezondheidscentra die zijn te
veronderstellen gratis behandeling geven altijd onvoldoende medicijnen en verwijzen ze naar
prive-klinieken die zijn erg duur.
Blessings4you-Uganda werkt samen met een privé kliniek genaamd Al-Shafa die zorg voor de
kinderen op de straten en arme gezinnen in de sloppenwijken support. Zelfs vanuit het Main
(overheids) ziekenhuis worden mensen doorgestuurd en aldaar verder behandeld. Veel
voorkomende kwalen zijn; malaria, koorts en infecties, bronchitis, wonden, wormen, huidinfecties,
maagzweren, diarree en andere ziektes die verband houden met HIV / AIDS. In geval van
gecompliceerde gevallen van breuken, operaties, aids, oog-en gebitsproblemen hebben we
ondersteuning geboden. B4UU werkt in partnerschap met Al-Shafa ook met mobiele klinieken in
de sloppenwijken twee keer per maand om informatie over gezondheid, inentingen en
gezinsplanning te geven. De medische hulp helpt om kindersterfte te voorkomen maar ook van
volwassenen en leert hen hoe ziektes als b.v. malaria en HIV/aids kunnen worden voorkomen.
Tevens hebben we mensen geleerd hoe met medicijnen om te gaan omdat
medicijn vergiftiging hier regelmatig voorkomt.Gedurende het jaar zijn 54 kinderen en 140
volwassenen geholpen met medische behandeling waarvoor Blessings4you-Uganda de kosten
op zich heeft genomen. In Jinja hebben (124 vrouwen in B4UU en 316 en 187 mensen uit de
gemeenschappen de gezinsplanning campagne bijgewoond die gegeven werden samenwerking
met het Aids Informatie Centrum. 84 vrouwen en 10 mannen hebben hierdoor gekozen voor
gezinsplanning.
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Verzoening en reïntegratie in de gezinnen:
B4UU tracht te kinderen met familieleden te verzoenen en te re-integreren als een duurzame
oplossing in plaats van het verstrekken van residentiële zorg, Na een reeks van counseling
sessies en het opsporen van familie, wordt het kind geherhuisvest in een gezin waar hij / zij zich
veilig voelt. De familieleden worden ook geadviseerd om te kunnen vergeven en te accepteren
wanneer er door het kind in het verleden strafbare feiten zijn gepleegd. Na hervestiging B4UU
ondersteunt het kind in te schrijven in formele school of beroepsopleiding door het verstrekken
van schoolmaterialen, vergoedingen en uniform. Maatschappelijk werkers gaan een keer in de
drie maanden het kind bezoeken om zo te kunnen waarborgen dat het kind tot rust thuis is
gekomen en het goed gaat op school. In dit jaar, werden 190 kinderen (120 mannen, 70
vrouwen) met succes gereïntegreerd in hun families en de gemeenschap, 9 kinderen werden
geherhuisvest in het Family House..

Onderwijsondersteuning:
B4UU meent dat verstrekking van onderwijs aan straat kinderen, wezen en kwetsbare kinderen
hen in staat kunnen stellen om een onafhankelijk leven te leiden, hun families te ondersteunen en
bij te dragen tot de ontwikkeling van hun gemeenschappen. Kinderen die met succes een jaar
van revalidatie programma te voltooien zijn ingeschreven in formele basisscholen. Voor de
kinderen is het collegegeld betaald, uniformen en alle overige kosten om te kunnen deelnemen.
Ouders worden aangemoedigd om basisbehoeften zoals voedsel, schoenen, tassen, schriften,
pennen en potloden voor de kinderen in de toekomst te bieden als dit binnen hun mogelijkheden
ligt. De B4UU maatschappelijk werker houdt wekelijkse toezicht op de resultaten en bezoekt de
school om te controleren op aanwezigheid en gedrag,
Het is voor de meeste mensen niet gemakkelijk om in collegegeld te voorzien voor de hoogste
klassen en de middelbare school. We zijn dankbaar voor alle donateurs die het voor de kinderen
mogelijk maken naar school te kunnen gaan.
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Beroepsvaardigheden:
Oudere kinderen die niet in staat zijn om onderwijs te volgen en vrouwen die leven met HIV /
AIDS is aangeboden een beroepsopleiding te volgen gegeven door lokale ambachtslieden  zoals;
kleermakerij, breien, timmeren, het kappersvak, techniek en metaalproductie. B4UU ondersteunt
de stagiairs met gratis training en materialen. Monitoring van de cursussen helpt naar een goed
resultaat. De cursussen hebben een variabele duur van 3 maanden tot 2 jaar compleet worden Er
wordt hun handvaten en materialen aangereikt als startpakket waarmee ze aan de slag kunnen.
(146 vrouwen) werden getraind op vloeibare zeep maken, sierraden, kleermakerij, breien, 12
gehandicapte oudere kinderen (8 jongens en 4 meisjes) kregen een timmer opleiding op maat, in
samenwerking met Hodassu en 2 Lamme jongens kregen een metaalbewerking cursus.
De gemeenschap is meer toegerust.

Recreatie Programma’s
Kinderen worden aangemoedigd hun talenten te ontwikkelen waardoor hun zelfvertrouwen
toeneemt. Hiervoor zijn kunnen zij deelnemen aan verschillende activiteiten zoals sport, muziek,
dans en drama. De kinderen van Het Family House vormen al een koor en ze zijn zeer geliefd in
de wijk. In de toekomst willen we hier meer aandacht aan geven en hen toerusten met
instrumenten en muzikaal onderwijs. Het is belangrijk dat kinderen zich kunnen uiten en dat
kunnen doen op een manier die bij hen past., zoals meisjes ook worden aangemoedigd wanneer
zij van voetballen houden.
Er zijn verschillen toernooien, regionale en nationale. Dit jaar werd een jongen van14 van
B4UUJinja geselecteerd voor deelname aan een trainingskamp in de regio nadat hij in het Airtel
Rising Stars bekertoernooi had uitgeblonken. Al deze activiteiten dragen er toe bij dat kinderen
gericht zijn op iets positiefs en het komt hun ontwikkeling ten goede. Waar nodig ontvangen de
jongeren persoonlijke coaching van de maatschappelijk werker van de organisatie. Dit jaar zijn
we begonnen met zwemles met de kinderen en we zijn van plan dit in de toekomst uit te breiden
naar de scholen. De kinderen zijn voorzien van binnen en buitenspellen dit jaar.
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Peer Education Program  (in gelijkwaardigheid)
Peer education is een belangrijk programma B4UU gebruikt en kinderen de mogelijkheid biedt
om andere kinderen te bereiken. Kinderen begrijpen elkaar en kunnen middels bijeenkomsten
communiceren om elkaar beter te leren kennen.. Bij de scholen, zijn er Peer Clubs bestaande uit
25 tot 35 kinderen die met elkaar informatie uitwisselen. De Club-leden komen maandelijks bijeen
om hun activiteiten te plannen. Zij geven trainingen en voor andere kinderen op school en
jongeren op de straat. Ze praten over een goede seksuele gezondheid en rechten, het maken
van de juiste keuzes, vaardigheden, rechten van het kind en de verantwoordelijkheden ten
opzichte van HIV / AIDS en preventie, sparen en discipline. Ze geven ook advies aan elkaar in
moeilijk situaties en proberen elkaar te ondersteunen. De Peer Clubs hebben ervoor gezorgd dat
de kinderrechten worden nageleefd. Veel kinderen hebben geleerd om zichzelf te beschermen
tegen misbruik en zich te concentreren op hun studie. Een totaal van 1491 (1237 vrouwelijke en
254 mannelijke) kinderen en jongeren namen deel aan de Peer clubs.

Verjaardagen en jaarlijks uitje
Voor onze kinderen is er een jaarlijkse retraite, zo zijn we met onze kinderen op een vrije dag met
een boottocht op rivier de Nijl wezen varen naar een eiland. Daar hadden de kinderen een
geweldige tijd en het was een mooie ervaring. We vieren de verjaardagen van de kinderen op
een feestelijke voor hen meestal ongebruikelijke manier, met cadeautjes, nieuwe kleding en
lekker eten. Ook voor het team van werkers is er een jaarlijks uitje.
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Gemeenschap activiteiten
B4UU werkt met de ouders / verzorgers en andere leden van de gemeenschap om het welzijn
van kinderen te verbeteren. De voorlichtingsbijeenkomsten en workshops worden gehouden op
kwartaalbasis voor de leden van de gemeenschap over actuele onderwerpen zoals;
kinderrechten en bescherming, vaardig ouderschap, HIV / AIDS, gevolgen van kinderarbeid,
alsmede het belang van het van het volgen van onderwijs voor kinderen. Een deel van de
zorgverleners hebben mogen zien hoe mensen opnieuw in staat zijn hun kinderen positief op te
voeden en goed voor hen te zorgen. Ze worden ook aangemoedigd om de  school te bezoeken
waar de kinderen op zitten en hun ontwikkeling te monitoren.. Als gevolg van de trainingen
slapen meer straatkinderen thuis in de sloppenwijken in plaats buiten. 2588 (2343 vrouwelijke,
245 mannelijke) leden van de gemeenschap namen deel aan de campagne geboortebeperking
en de  workshops. Ook zijn vanuit ons team leraren ondersteunt in de manier hoe het beste om te
gaan met een kind van de straat dat onderwijs gaat volgen. Vanwege traumatische ervaring
hebben zij speciale zorg nodig en vooral begrip en liefde.
Know how van kinderrechten en bescherming is onontbeerlijk. Ook is er gesproken over andere
manieren van disciplineren dan men gewend is (met de stok). Diverse leraren hebben hun
houding veranderd in de manier waarop ze omgaan met kwetsbare kinderen vooral
straatkinderen waardoor kinderen minder uitvallen. Leraren zijn ook geïnformeerd over de
benarde situatie van kwetsbare kinderen en geadviseerd hoe ze het beste kunnen worden
geholpen. Een totaal van 457 (209 mannen, 248 vrouwen) docenten en leden van de SMC's
deelgenomen aan de workshops.

Dames en Heren clubs
In de sloppen wijken Masese waar B4UU werkt zijn heren clubs en damesclubs.
De clubs bestaan uit ouders of verzorgers van de straatkinderen. Ze ontmoeten elkaar een keer
per week en worden aangestuurd door maatschappelijk werkers. Onderwerpen zijn: voeding
gezinsplanning, hiv / aids preventie, medicatie en gezondheid en hygiëne. De maatschappelijk
werkers houden ook discipelschap sessies met de clubleden een keer per week om hen
geestelijk te voeden. De leden praten over hun uitdagingen en bieden elkaar steun.
Veel vrouwen hebben opvoedingsondersteuning nodig om te veranderen en verantwoordelijke
verzorgers van de kinderen te worden
Andere vrouwen en mannen zijn nu vastbesloten om hun echtgenoten trouw te zijn in plaats van
het hebben van meerdere relaties. Gedurende het jaar waren er 4 mannen clubs en 9 vrouwen
clubs in de vier gemeenschappen waar B4UU werkt. Door de clubs worden zij ook betrokken in
inkomensgenererende activiteiten zoals beschreven onder beroepsvaardigheden.

Ouders en familieleden vergaderingen
Niet voor alle kinderen zijn ouders of familieleden nog aanwezig. Indien wel dan wordt er drie
keer per jaar een bijkomst gehouden met hen. De bijeenkomsten zijn er op gericht
verantwoordelijkheid te ontwikkelen ten aanzien van hun kinderen of familieleden dat zij  en
betrokkenheid te stimuleren in de revalidatie en het onderwijs van hun kinderen. Gedurende het
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jaar werden verzorgers gestimuleerd om bij te dragen in schoolse materialen en voedsel voor de
kinderen. De uitdagingen van het ouderschap wordt besproken en de noodzaak om kinderen te
betrekken bij het maken van beslissingen die hen aangaan wanneer ze op passende leeftijd zijn.
Ze worden aangemoedigd om school te bezoeken en de prestaties van hun kinderen te . De
ouders / vervolgen. Men wordt ook herinnerd aan het feit dat kinderen bij hen horen en niet
B4UU, dus men wordt aangemoedigd de volledige verantwoordelijkheid voor hen te nemen.
Gedurende het jaar, B4UU zijn er 5 bijeenkomsten geweest en hebben 353 (220 vrouwen, 133
mannen) zorgverleners de bijeenkomst bijgewoond.

Familie economische versterking
Straatkinderen zijn slachtoffer zijn van de armoede. Velen hebben hun huizen verlaten omdat ze
niet werden voorzien in de basisbehoeften zoals voedsel en kleding.. B4UU streeft ernaar de ook
de families toe te rusten zodat het inkomen per huishouden verhoogt. De begunstigde
huishoudens worden eerst getraind in zakelijke vaardigheden, zodat zij in staat zijn te groeien.
B4UU personeel voert regelmatig controlebezoeken om technische ondersteuning te geven en
ervoor te zorgen dat winst wijselijk wordt besteedt aan basisbehoeften zoals voedsel, hygiene en
kleding. Gedurende het jaar werden164 mensen geholpen met het kapitaal voor het starten van
handel in vloeibare zeep en handvaardigheid. Blessings4you-Uganda verkoopt sierraden in
Nederland die door de vrouwen zijn gemaakt. De opbrengst wordt aan hen uitgereikt en
geregistreerd. .Een deel van de gezinnen in nu in staat zijn om onderwijs voor kinderen te
betalen, te voldoen aan zaken als huur, medische kosten, kleding en voedsel.
.
Belangenbehartiging
B4UU organiseert bijeenkomsten dien er toe bijdragen dat kinderen worden beschermd en
verwaarlozing en mishandeling wordt teruggedrongen. Met lokale, gemeentelijke en district
leiders werden 8 bijeenkomsten gehouden waarvan 3 bijeenkomsten in Jinja, 233 (93 vrouwelijke
en 140 mannelijke) lokale leiders namen deel aan de vergaderingen. De vergaderingen gericht
op beleidsvorming voor kinderbescherming, het tegen gaan van misbruik en kindersterfte.
De vergaderingen creëren  bewustwording bij de leiders en pleiten voor de rechten van kinderen.

Netwerken en Public relations
Netwerking en samenwerking met andere instanties is een belangrijke factor voor B4UU.
Doorheen het jaar B4UU hebben we samengewerkt met verschillende organisaties Dit was in de
vorm van workshops, gezamenlijke uitvoering van activiteiten, informatie-uitwisseling,
wederzijdse bezoeken en contacten met maatschappelijke organisaties en de overheid zowel op
gemeenschap, district, nationaal en internationaal niveau. B4UU is lid van OVC commissie in
district en subdistrict welke inspecteert op kindermishandeling in de gemeenschap.
We werken samen met Aids Support Organisatie (TASO), Transparency International,. AIDS
Information Center en we zijn lid van de volgende netwerken: Uganda Child Rights NGO Network
(UCRNN), Afrikaanse Netwerk voor Preventie en bescherming van kinderen tegen verwaarlozing
(ANPPCAN), The Justice Center, War Child Canada, Adolescent Support Network , Jinja netwerk
voor de gemarginaliseerden kinderen en jeugd, VIVA-netwerk en het Oegandese NGO Forum.

Personeels uitje
In december 2012 zijn alle medewerkers van B4UU samen uit geweest naar een zwembad en
een restaurant. De medewerkers waren echt uit en hebben een leuke tijd gehad samen.
Er werd teruggekeken op het eerste jaar van werkzaamheden en de band werd versterkt door
ook eens iets anders samen te doen. Brian Okello heeft een bemoedigend woord gesproken en
hen bedankt voor alle inzet. Men was verfrist om verder de schouders er onder te zetten.

Geboorte
Aidah Bayiga, Family House Leader is dit jaar bevallen van prachtig jongetje wie wij de naam
Joshua Aaron hebben gegeven.

Eindejaarsgeschenk
Het personeel zal aan het einde van het jaar aan een zelf gekozen collega een gift uitreiken.
Het hele jaar door wordt hiervoor gespaard. De geschenken zullen worden uitgedeeld in de
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laatste meeting net voor de kerstvakantie. Het initiatief helpt medewerkers elkaar te waarderen
en om relaties te versterken. Het leert personeel ook te geven en niet alleen te ontvangen.

In 2013 willen wij samen meer kinderen, vrouwen en mannen helpen op weg naar een
hoopvolle toekomst.

Helpt U mee?

Brian Moses Okello
Project Manager te Jinja
Julienne Meijer te Roosendaal

BLESSINGS4YOU- UGANDA medewerkers
Dit jaar werkte Blessings4you-Uganda met de volgende personen:

• Julienne Meijer; directeur
• Brian Okello; National Program Manager
• Among Carol; projectbegeleiding
• Aidah Bayiga;  Gezinshuis leider
• Aguma Rukia; assistent huis leider
• Agan Rose; tijdelijke assistent
• Tendo Shanita; schoonmaakster
• Agama Domenic; voormalige bewaker
• Gertrude Asam; tijdelijk kok
• Apio Navy; tijdelijk vakantie vervanging
Angura John Bosco; aanwezige bewaker


