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Voorwoord

1) Dit jaar hebben we besloten om ons te oriënteren op de bouw van een centrum
voor praktijk onderwijs.

2) Creation Africa onderschrijft het belang van onderwijs en zet zich in om zoveel
mogelijk kinderen maar ook jonge mensen de mogelijkheid te bieden.

3) Tevens zijn we met het Family House Recovery project voor zieke
en ondervoede kinderen eind 2015 verhuisd naar een andere locatie

om prapraktische     e praktischeprakt om praktische redenen en een gunstiger gebruik van de woning.

4) Onverwijld blijft de zorg voor kinderen en jongeren voor Creation Africa
een prioriteit. De nodige ondersteuning aan de community voor gezonde en
sterke gezinnen is een onderdeel van ons aanbod ter bevordering van
zelfstandigheid en het behalen van de hoogste resultaten in het belang van de
kinderen. Hierbij is Creation Africa sinds 2011 gefocust op de Masese
sloppenwijken en Karomojong mensen die uit het noorden komen. Veelal
alleenstaande vrouwen met kinderen.

5) In nood situaties kan er altijd een beroep worden gedaan op Creation Africa
en zijn wij bereid om hulp te verlenen met wat binnen onze mogelijkheden ligt.

6) Wij zijn zeer dankbaar voor wat er in 2016 is bereikt dankzij onze sponsoren en
alle betrokken medewerkers, lokale en Nederlandse vrijwilligers.
Creation Africa zet zich verder in voor een ontwikkelende gemeenschap met
gezonde, gelukkige kinderen en sterke familie relaties.

Julienne Meijer
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Missie
Creation Africa streeft er naar dat kinderen en volwassenen een gezond en
gelukkig leven kunnen leiden en hun potentieel kunnen ontdekken in een omgeving
die de rechten en waardigheid van mensen respecteert met een goede toegang tot
basisvoorzieningen die hier voor nodig zijn, binnen een productieve gemeenschap.

Visie en doelstelling
Creation Africa ’s visie is "om materiële en immateriële ondersteuning en zorg te
brengen aan weeskinderen en straatkinderen” in combinatie met Family Support voor
betere gezinsverbanden en onderwijs resulterend in zelfredzaamheid van mensen in
Oeganda met als kernwaarden: mentorschap, transparantie en verantwoording, Een
hart voor de zwakken en de armen, gelijkwaardigheid, bemoediging, toerusting,
ondersteuning van gezinsstructuur, groei en ontwikkeling.

De doelstelling van Creation Africa is:
 Vermindering van armoede
 Kindersterfte terug te dringen
 Alle kinderen gaan naar school
 Een duurzaam leefmilieu bieden
 Kinderarbeid tegen gaan
 Creëren van werkgelegenheid
 Medicatie in geval van ziekte
 Preventie tegen malaria en Aids
 Voorlichting in hygiëne
 Beschikbaarheid over schoon water
 Beschikbaarheid over goede toiletten
 Seksuele voorlichting en anticonceptie
 Zelfredzaamheid bevorderen
 Bescherming en begeleiding in destructieve relaties

Creation Africa heeft sinds 2011 meegewerkt aan het behalen van de millennium
doelen. Ons deel hierin is geweest dat kinderen gered zijn van de dood, de
beschikbaarheid hadden over goed en schoon water, medicatie kregen wanneer het
nodig was en kinderen volgden onderwijs. Meer vrouwen werden zelfredzaam en
hebben een inkomen en lokale medewerkers een baan.
Kortom:  meer volwassenen en kinderen hebben kans en hoop voor een betere
toekomst.

Met bovenstaande doelen wil Creation Africa opnieuw bijdragen aan de werelddoelen
tot 2030.
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Organisatie Nederland

- M. Veenker, secretaris
- W. Schuit, accountancy
- C. Petersen, waarnemer
- J. Meijer, voorzitter

Team Oeganda

Brian Moses Okello; locatie manager, maatschappelijk werker
Aidah Bayiga; maatschappelijk werker
Betty Binaka; huishoudelijk medewerkster
Dorcus Kyarimpa; trainster kleermakerij
Andrew Okwi; nachtwacht
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Organisatie Oeganda

Creation Africa werkt lokaal samen met andere organisaties zoals met het Welcome
Home Africa baby’s home, Our Own Home voor kinderen die geïnfecteerd zijn met
HIV/aids, Family Hope en Aids Information Center inzake advies en medicatie
HIV/aids, Inzake huiselijk geweld en/of misbruik werkt Creation Africa samen met
het Anti Domestic Violence Coalition, samen met hen bezoekt onze maatschappelijk
werker twee maal per week gezinnen in de gemeenschap.
Inzake onderwijs, regulier en creativiteit is er een samenwerkingsovereenkomst met
de Masese Co primary school waar tevens een klaslokaal wordt gebruikt om les te
geven in kleermakerij.
Er is een overkoepelend orgaan genaamd Nemacy waar alle NGO’s en CBO’s
samen komen. Het is een plaats waar organisaties met hun vragen terecht kunnen
en waar men op de hoogte gebracht wordt van de laatste ontwikkelingen en/of
veranderingen binnen de wetgeving kinderbescherming en regelgeving.
De heer Opio Oumu van de kinderbescherming schakelt lokale organisaties
regelmatig in wanneer er zich een acute zaak in kinderbescherming voor doet waarin
optreden en handelen noodzakelijk wordt geacht, veelal met ondersteuning van de
plaatselijke politie. In praktische zin zijn wij hier bij betrokken. Aangaande
sportactiviteiten is er samenwerking met het ministerie van onderwijs.
De projecten worden tevens ondersteund door lokale en internationale vrijwilligers.

Werkbezoek Oeganda

Julienne Meijer is op werkbezoek geweest. Een belangrijk element tijdens die
periode is het contact met de gemeenschap, de vrouwen die de trainingen volgen en
het afleggen van bezoeken en monitoren van familieleden, welke bekend zijn van de
kinderen die betrokken zijn bij Creation Africa. Tijdens deze periode is er een check-
up gedaan naar de ontwikkeling van de verschillende projecten en een balans
opgemaakt naar wat goed gaat en wat verbetering behoeft in aanpak en werkwijze
en/of verandering van doelstelling. In samenwerking met de Anti Domestic Violence
Coalition inzake huiselijk geweld zijn bezoeken gebracht aan mensen in Masese.
Met name is er in deze periode onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het
bouwen van een centrum voor praktijk onderwijs. Er zijn hiervoor gesprekken
gevoerd met de begunstigde en er is gekeken naar een geschikte locatie om te
kunnen bouwen. Veel aandacht is ook besteed aan het inrichten van de nieuw
gehuurde woning zodat deze optimaal gebruikt kan worden.
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Projecten en activiteiten

Creation Africa heeft een beroep opleidend programma in samenwerking met
lokale organisaties waardoor mensen in de gemeenschap de mogelijkheid wordt
geboden een vak te leren. De vaardigheden stellen hen in staat een
zelfstandig inkomen te genereren. Er is voor elke leeftijd wel een mogelijkheid en
Creation Africa is er voor iedereen: ongeschoolde jeugd, weduwen,
kwetsbare vrouwen, gehandicapten en mannen. Dit jaar zijn onderstaande
trainingen aangeboden en activiteiten uitgevoerd:

- sieraden maken
- timmer vak
- gezondheid arteseminine
- brei les op de machine
- onderwijs kinderen
- water filters
- nieuw huisje Scovia en gezin
- geiten
- medische hulp
- centrum praktijk onderwijs
- recreatie

Onze activiteiten kunnen worden aangepast afhankelijk van de ontstane behoefte. Er
kan dus al gaande weg een project worden toegevoegd of afgerond. Natuurlijk streven
wij er naar tijdelijke projecten binnen de gestelde termijn tot een succes te brengen, dit
al dan niet in samenwerking met andere organisaties in de regio.

Sieraden maken

Osoru Jane geeft zelfstandige training aan Masese vrouwen. Door onze investeringen
van twee jaar geleden is dit uitgegroeid tot een zelfstandig functionerend geheel waar
Jane de aansturing over heeft. Momenteel functioneren we slechts als achterban en
zijn daar eigenlijk heel trots op.

Timmer les

Jongeren die graag het Timmer vak willen leren of lassen geven wij de mogelijkheid
om deze te volgen bij Hodassu. Hier leert men ook de afwerking van deuren en
meubels zoals schuren en aflakken. Jongere jongens die bij ons Family House
Recovery project zijn betrokken bieden wij dit aan in de vakantie periodes wanneer er
meer vrije tijd beschikbaar is. In Oeganda gaan de kinderen al om 07,00 uur naar
school en komen pas om 18.00 uur terug. Ook op zaterdag morgen wordt er les
gegeven.
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Arteseminine

Artesemine is bewezen malaria te genezen en te voorkomen. Een kopje thee per dag
werkt preventief. Onze medewerkers en de kinderen hebben sinds dit gebruik geen
malaria meer gehad. Creation Africa gaat locale bewoners helpen deze plant te zaaien
en te oogsten wat absoluut een bijdrage levert aan de gezondheid van de mensen.
Een plant kan wel 4 meter hoog worden. De bladeren worden gedroogd en daarna klein
geknipt en gebruikt voor thee. Na het hebben van malaria blijven er na iedere infectie
parasieten achter in het lichaam welke weer wordt opgebouwd met een volgende
besmetting. Er zijn dan ook gradaties in het hebben van malaria. De arteseminine
doodt zelfs de achter gebleven parasieten.
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Breiles op de machine

Ter bevordering van de zelfredzaamheid is er een training gegeven in breien op de
machine. Met deze machine kunnen truien worden gebreid behorende bij het
schooluniform.
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Onderwijs kinderen
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Omdat we naar een ander pand zijn verhuisd was het noodzakelijk de
kinderen in te schrijven bij een school dicht in de buurt. We hebben gekozen
voor de Mpumudde Methodist School. De kinderen voelen zich er thuis en zijn
dit jaar allemaal over naar de volgende klas.

Creation Africa is van mening dat onderwijs aan kinderen hen in staat zal stellen een
zelfstandig leven te leiden, en zodoende een bijdrage levert aan de ontwikkeling van
hun familie en de gemeenschappen. Kinderen die het revalidatie programma door
lopen volgen les aan de lokale school. De kinderen worden voorzien van uniformen en
schoolbenodigdheden. Ouders worden aangemoedigd om in basisbehoeften zoals
voedsel, schoenen, tassen, schriften, pennen en potloden bij te dragen in de
toekomst. Creation Africa verwacht van familieleden een bijdrage, bijvoorbeeld de
aanschaf van schoenen, of de helft v.d. schoolmaterialen. Bij elk kind wordt naar de
mogelijkheden gekeken die er zijn. Ieder kind krijgt hierin een persoonlijke benadering
afhankelijk van de mogelijkheden/ De maatschappelijk werkers bezoeken de school
om de kinderen te monitoren op de aanwezigheid en prestaties. De kinderen
worden begeleid met hun huiswerk en oefeningen thuis. We zijn dankbaar voor
donateurs die jongeren met collegegeld hebben ondersteund waardoor kinderen
naar school konden.

Water filters

Buiktyfus komt in Oeganda vaak voor door het drinken van vervuild water. Om dit te
voorkomen hebben wij een aantal klinieken en gemeenschappen voorzien van
waterfilters. Water hoeft niet meer te worden gekookt en het kan zo worden gedronken.
Aanschaf van flessen water is hierdoor overbodig. De waterfilters zijn beschikbaar
gesteld door Initiatieve Uganda.
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De volgende beneficiaries hebben hier profijt van: Mpummude Health Centre IV;
Walukuba Community; Walukuba Health Centre IV; Walukuba Parish EVI’’s; Danida
Health Centre II; Massese Health Centre II en CBO Hodassu, Walukuba Masese
Community, Mpummude Health center II, Masese Port Health Center II, Main Hospital
Jinja en Family Masese
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Mpumudde Healthcenter

Walukuba West

Op alle locaties is een demonstratie gegeven hoe de filters te gebruiken waarbij men
ook werd geleerd hoe de filters in elkaar te monteren en schoon te houden.
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Huisje Scovia en gezin Masese slum

In de Masese sloppenwijk ondersteunt Creation Africa sinds vijf jaar een gezin met vijf
kinderen. Alleenstaande moeder Scovia die HIV aids heeft en daardoor medicatie en
gezond regelmatig voedsel nodig heeft. Het jongste zoontje Eduard is ook besmet.
Scovia heeft bij ons de kleermakers training gedaan waardoor ze door verstelwerk te
doen wat inkomsten kan verdienen. Ze is in het bezit van een naaimachine.
Dit jaar hebben we het gezin twee geiten gebracht waarmee ze de koning te rijk zijn.
In de kleine ruimte waar men in leeft nam de familie zelfs de geiten mee naar binnen in
de nacht om te voorkomen dat ze gestolen zouden worden.
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Totdat Scovia onze hulp inriep omdat het huisje door de regen was ingestort.

Creation Africa heeft haar geholpen met materialen om een ander
onderkomen te bouwen waarmee de familie voorlopig goed vooruit kan.

Medische hulp

Mary uit de Masese sloppenwijk liep al meer dan 2 jaar met een breuk in haar buik
waar zij veel pijn aan had. Een operatie konden zij niet bekostigen. Haar man zei: laat
haar dan maar dood gaan. Dankzij Creation Africa en haar sponsors kon Mary worden
geopereerd in Nile International Hospital waar zij heel erg dankbaar voor is. Mary is
moeder van vier kinderen. In de toekomst wil Mary een cursus volgen zodat zij een
inkomen kan verwerven.



17

Jaarrapport 2016

Nile International Hospital Walukuba West
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Tandheelkundige hulp
wordt geboden aan hen die betrokken zijn bij onze projecten en het nodig
hebben.

Tandarts Jinja

Masese clinic
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Centrum voor praktijk onderwijs

Omdat er in Oeganda veel jongens maar ook meisjes zijn die er de voorkeur
aan geven met hun handen te werken zijn we de mogelijkheden gaan
bekijken om een centrum te bouwen voor praktijk onderwijs. Met de
timmerman van Hodassu waar Creation Africa mee samenwerkt is er een
plan opgesteld en is er dit jaar gestart met het bouwen van de fundering. Dit
alles wordt mogelijk gemaakt door de John Heddes Foundation. John Heddes
was een voormalig timmerman die op 57 jarige leeftijd overleed. John was
een vakman en heeft veel jonge mensen opgeleid in het vak timmerman,
metselaar etc. Zijn nalatenschap wilde hij inzetten om kansarme jongeren de
kans te geven een vak te leren. Het centrum zal dan ook John Heddes
vakschool gaan heten. De coördinatie blijft in handen van Creation Africa
totdat de school in staat is zelfstandig te functioneren.
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December 2016

Family House ontwikkelingen

Vanuit deze locatie worden ook de plaatselijke andere projecten geregeld en bevindt
zich tevens het kantoor. Het Family House en gezinsvorm is een plaats waar kinderen
kunnen revalideren en opgroeien binnen een gezonde omgeving waar men de
beschikbaarheid heeft over schoon water, voedsel, medicatie, zorg en hygiëne.
Kinderen kunnen hier herstellen van ziekte, ondervoeding, leven op straat en of
geweld. Het is de bedoeling dat kinderen worden herenigd met eventuele familieleden
wanneer dit mogelijk is. Het aantal kinderen fluctueert en er is instroom en uitstroom.
De regering prefereert een kleinschalige opvang boven grote weeshuizen en stimuleert
hereniging binnen de betreffende stammen. .

Om meer mogelijkheden te creëren zijn we eind 2015 verhuisd naar een andere locatie.
Dit jaar is er veel aandacht geschonken aan de inrichting en wat praktische zaken.
Het pand bestaat uit twee delen waardoor de kantoor ruimte nu apart is van het
woongedeelte waar de kinderen verblijven met hun begeleiding en er tevens extra
kamers zijn voor vrijwilligers of bezoekers.
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Woongedeelte Family Kantoor en vrijwilligers
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Coaching ouders en/of familieleden

Niet voor alle kinderen zijn ouders of familieleden nog aanwezig. Indien wel dan wordt
er met hen drie keer per jaar een bijeenkomst gehouden. De bijeenkomsten zijn er op
gericht verantwoordelijkheid te ontwikkelen ten aanzien van hun kinderen of
familieleden en betrokkenheid te stimuleren in de revalidatie en het onderwijs van hun
kinderen. Men wordt ook herinnerd aan het feit dat kinderen bij hen horen en tijdelijk
bij Creation Africa kunnen zijn..

Recreatie

Recreatieve activiteiten geven kinderen een kans om te spelen en zich te uiten,
hierdoor worden hun vaardigheden ontwikkelt en hun zelfvertrouwen opgebouwd. Onze
kinderen zijn betrokken bij voetbalpartijen zowel in hun vrije tijd als in schoolverband,
de meisjes en de jongens. In samenwerking met United Cubs Nederland zijn er reeds
twee voetbaltoernooien georganiseerd onder 24 scholen. Volgend jaar hopen we weer
op een toernooi. Zwemmen is een onderdeel van ons aanbod. Door Oeganda stroomt
de Nijl. Ook het gigantische Victoria meer is er te vinden. Weinig mensen kunnen
zwemmen. De kinderen die bij ons revalideren krijgen zwemles. Natuurlijk is het
zwemmen voor de kinderen ook een vorm van ontspanning.
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Voetbalwedstrijden

Samen met jongens vanuit de lokale gemeenschap worden er nog steeds voetbal
wedstrijden georganiseerd. De shirts die de jongens hier dragen zijn geschonken door
Football Matties uit Nederland evenals de schoenen. Er wordt reeds twee jaar volop
gebruik van gemaakt.
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Belangenbehartiging

Met lokale, gemeentelijke en district leiders werden 8 bijeenkomsten gehouden
waarvan 3 bijeenkomsten in Jinja die er toe bijdragen dat kinderen worden beschermd
en verwaarlozing en mishandeling wordt teruggedrongen. 211 (90 vrouwelijke en 121
mannelijke) lokale leiders namen deel aan de vergaderingen. De vergaderingen zijn
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. In samenwerking met Family Hope bezoeken wij 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 is er voorlichting gegevens in het gebruik van medicijnen
omdat medicijn vergiftiging hier regelmatig voorkomt. In Jinja hebben (135 vrouwen
via Creation Africa en 153 mensen uit de gemeenschappen de gezinsplanning
campagne bijgewoond die gegeven werden in samenwerking met Family Hope. Deze
bijeenkomsten werden bijgewoond door Brian Moses Okello, maatschappelijk werker.

Partners

In Oeganda hebben we de volgende partners waar we mee samen werken:

- Family Hope
- Our own Home
- Welcome Home
- Aids Information Center
- Amazima
- Hodassu
- Anti Domestic Violence Coalition
- Welcome Home Baby’s Home
- Nile International Hospital
- Nalufenya kinderziekenhuis
- Nemacy
- Child protection
- Health Office
- Ministrry of education
- Masese Co primary school
- Egoli Africa
- Initiative Uganda

Netwerking en samenwerking met andere instanties is een belangrijke factor voor
Creation Africa, gedurende het jaar hebben wij 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. Blessings4you-Uganda lokaal is lid van ADVC, Anti
Domestic Violence Coalition commissie in district en sub district welke inspecteert op
kindermishandeling en misbruik binnen 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
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(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.

Vrijwilligers

Creation Africa werkt met vrijwilligers die een bijdrage kunnen leveren in kennis
en onderwijs ter ondersteuning van de verschillende projecten.

Nederlandse vrijwilligers

3 Nederlandse vrijwilligers hebben dit jaar een bijdrage geleverd
1 Canadese vrijwilliger was t hele jaar betrokken.
1 Nederlandse vrijwilliger is op locatie geweest ter ondersteuning
1 Nederlandse vrijwilliger Mevr. Hummelman heeft baby kleertjes

gebreid voor Oegandese baby’s
1 Nederlandse vrijwilliger heeft geholpen met vertaalwerk; Marian

Veenker

Oegandese vrijwilligers

In Oeganda was er ondersteuning van 6 vrijwilligers.

Gemeenschap activiteiten

Creation Africa werkt er samen met de ouders / verzorgers en andere leden van de
gemeenschap aan om het welzijn van kinderen te verbeteren. Op kwartaalbasis
worden voorlichtingsbijeenkomsten en workshops worden gehouden voor de leden
van de gemeenschap over actuele onderwerpen zoals; kinderrechten en bescherming,
bekwaam ouderschap, HIV / AIDS preventie, gevolgen van kinderarbeid, alsmede het
belang van scholing voor de kinderen. Sommige van de verzorgers getuigen van het
verwerven van kennis en vaardigheden over het
positief opvoeden en dat ze beter in staat zijn om goede zorg aan hun kinderen te
geven. Ze werden ook aangemoedigd om de kinderen te bezoeken op school en
hun prestaties te volgen. Als gevolg van de trainingen slapen meer kinderen uit de
sloppenwijken thuis in plaats van op de straten.

Communicatie en rapportage

Communicatie tussen Oeganda en Nederland geschiedde veelal via skype, telefoon
en email. Door het gebruik van Smart Phones en de beschikbaarheid van Whats App
is de communicatie sterk verbeterd en veel directer. Op deze manier kan er sneller
op elkaar worden ingespeeld. Onze dank gaat hiervoor uit naar Rabobank
Amsterdam die deze telefoons heeft geschonken voor onze medewerkers. Wij
hebben hier bijna dagelijks gemak van. Maandelijks is er door de lokale manager een
financieel rapport gemaakt. Van hieruit wordt een jaar overzicht gemaakt.
Elk jaar wordt er een jaarverslag en een jaarrekening uitgegeven. Deze zijn te vinden
op onze website.
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Creation Africa Targets 2017
- Meer vrijwilligers die de organisatie in zijn totaliteit kunnen ondersteunen
- Samenwerken met Nederlandse organisaties met dezelfde visie werkend

in Oeganda. Door deze samenwerking beter de valkuilen kunnen
onderkennen om samen sterk te kunnen staan en niet te worden overruled
door corrupte personen of groepen.

- Wilde Ganzen workshops bijwonen voor meer vakkennis op
managementgebied maar ook om samen ervaring te delen en zodoende
betere en doeltreffende ontwikkelingshulp te kunnen bieden en zonodig
zienswijze hierin bij te stellen

- In Nederland een grotere afname van creatieve producten gemaakt
door de Oegandese vrouwen (web shop)

- Toename in digitale sponsoring
- Afronden lopende projecten en onderzoek voor nieuwe mogelijkheden
- Onderzoek naar mogelijkheden voor pleegzorg duurt voort
- Kappers project, inkomen genererend en werk voorziend
- Varkens project, inkomen genererend en zelfvoorzienend
- Bouw Centrum Praktijk Onderwijs
- Aankoop eigen land
- Bouw 3 eigen huisjes

.

Vanzelfsprekend is het onze wens dat meer kinderen gezond kunnen opgroeien,
naar school kunnen gaan, in een liefdevolle omgeving kunnen opgroeien, dat ouders
of familieleden de mogelijkheid en de vaardigheid hebben om zelfstandig te kunnen
werken en een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van henzelf en de kinderen.
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