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Voorwoord    
 
2019 was een vruchtbaar jaar. De kinderen en jongeren ontwikkelen zich goed en op 

school zijn er goede resultaten gehaald. 2 Nederlandse vrijwilligers hebben een 

persoonlijke inbreng gehad in de gemeenschap en de Masese sloppenwijken. 

Persoonlijk heb ik tijdens mijn verblijf in Oeganda veel aandacht besteed aan het bezoeken 

van families en hun kinderen en follow up van de kinderen die herenigd zijn met 

familieleden. Op het bezettingsvlak van het lokale team in Oeganda heeft Creation Africa 

een tijdje moeten roeien met de riemen die beschikbaar waren maar gelukkig is er een 

goede aanvulling gevonden in Richard Kyagera. Richard is tevens onderwijzer op een 

basisschool wat de studerende kinderen ook ten goede komt. Met hart en ziel zet Richard 

zich in, middels Creation Africa, voor zijn land. Richard is 30 jaar en komt uit Mafubira, 

vlakbij Mpumudde. Wij hopen dat u geniet van onze verslaglegging en terugblik op 2019. 

 

                                       

1) Creation Africa werkt in Oeganda Afrika in het Jinja district. Onze dank gaat uit 
naar alle sponsoren en medewerkers die het in 2019 hebben mogelijk 
gemaakt een steun te zijn voor de allerarmsten. Mede door uw 
ondersteuning is het voor velen mogelijk een betere toekomst tegemoet te 
gaan .  

  

 Mijn persoonlijke dank gaat uit naar: 

- Welcome Home  

- Arise and Shine  

- Nalufenya kinderziekenhuis  

- Police department Jinja   

- Kinderbescherming Jinja  

- Momma Luv  

- AnnyFeet 

- NGO forum Jinja 

- Egoli Africa 

- Our Own Home 

- Family Hope  

- Aids Information Center  

- Anti Domestic Violence Coalition 

 

Uw samenwerking en medewerking is onontbeerlijk om ons werk ten volle te 
kunnen doen.  

 

2) Creation Africa heeft als prioriteit een hulp te zijn voor wezen, halfwezen 
ondervoede en zieke kinderen waarvoor wij ons Family House hebben als 
opvanghuis.     

.  
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3) Creation Africa onderschrijft het belang van onderwijs en zet zich in om zoveel  
    mogelijk kinderen maar ook jonge mensen de mogelijkheid te bieden scholing  
    te volgen of een vak te leren..     

.  
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. Aangrenzend ligt de wijk Walukuba West 
en Danida/Soweto. Ons werkterrein is uitgebreid naar Mpummude en Mafubira. 
Dit alles in de omgeving van Jinja. 

    
5) In noodsituaties kan er altijd een beroep worden gedaan op Creation Africa 
   en zijn wij bereid om hulp te verlenen met wat binnen onze mogelijkheden ligt. 
   Zonodig werken wij hierbij samen met andere lokale organisaties. 
 

6) Wij zijn zeer dankbaar voor wat er in 2019 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 ernaar 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 hiervoor 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 tegengaan 

• 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 op 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 
    - C. Petersen, waarnemer  
    - J. Meijer,       voorzitter 
 

 Team Oeganda 

 
- Richard Kyagera, locatie manager, leraar 
- Aidah Bayiga;  maatschappelijk werker     
- Henry Nsamba; nachtwacht 
- Ivan Tabongole; projectondersteuner,    

transport 
- Julius  Wumaru; transport 
- Richard Nandeke;  leraar, ICT                

                                                                           
                Richard                                                                    Aidah 

                   Ivan                                                                       Julius 
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                  Henry                                                                 Richard 
 
                                                                                                                     
 
                                                          
 

Organisatie Oeganda 

 

Creation Africa werkt met een lokaal team van 6 medewerkers, 3 vaste en 3 op 
afroep. Creation Africa werkt samen met andere loakale 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, zij worden ingeschakeld bij een 
vermoeden van fysiek of geestelijk misbruik. 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 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 hierbij betrokken. Het Nalufenya kinderziekenhuis schakelt ons 
in in levensbedreigende situaties van baby’s waarbij de ouders geen medicatie en/of 
voedsel kunnen betalen. Aangaande sportactiviteiten is er samenwerking met het 
ministerie van onderwijs. De projecten worden tevens ondersteund door lokale en 
internationale vrijwilligers. 
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Werkbezoek Oeganda 
 

Julienne Meijer is 2 maanden op werkbezoek geweest. Een belangrijk element 
tijdens die periode is het contact met de gemeenschap, follow up met de kinderen en 
hun families en schoolbezoeken van de kinderen. De meeste contacten liggen in de 
Masese sloppenwijken en Danida. Voor het Nalufenya kinderziekenhuis heeft Creation 
Africa een schriftelijke toestemming verkregen van de administratie van het Main 
Hospital als zijnde officiële hulpverlener. Voor het ziekenhuis is Creation Africa nu vast 
aanspreekpunt in geval ondersteuning gewenst is met toestemming tot handelen. 

In deze periode is ook Richard Kyagera ingewerkt als projectmanager.  

Dieudonnee Bouwman heeft Julienne in deze periode anderhalve week ondersteund in 
haar werkzaamheden. Anny Verheyen heeft als Nederlandse pedicure kinderen in 
Danida en Masese behandeld en jiggers uit voeten verwijderd. Bezoeken werden 
afgelegd met Julienne samen. Klinieken zijn bezocht en zwangere vrouwen zijn 
voorzien van een birthing kit met alles wat nodig is voor een bevalling.  

Tijdens check up van de school voor praktijkonderwijs in Nakabango zijn er 
problemen gerezen met de beheerder wat enige inzet vereiste om duidelijkheid te 
verkrijgen. Gesprekken zijn gevoerd met RDC office, Giso officer en advies van een 
advocaat moest worden gezocht. E.e.a is nog in ontwikkeling.  

Al met al heeft deze uitdagende tijd de nodige vruchten afgeworpen. 

 

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.  

 

Creation Africa heeft zich in 2019 gericht op: 

 - onderwijs kinderen 

 - centrum praktijkonderwijs 

- geiten 
- sport en recreatie 
- ondervoede baby’s 
- medische hulp 
- birthing Kits 
 

 
Onze activiteiten kunnen worden aangepast afhankelijk van de ontstane behoefte. 
Er kan dus al gaandeweg 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. 
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Onderwijs kinderen   
 
 

- Patricia heeft haar tweede jaar afgerond op Mother Kevin middelbare 
School in Walukuba East.  Patricia is nu meer gewend aan het 
schoolsysteem en de bijbehorende regels en voorzieningen. 

 
 

 
- Patricia wil later zelf ook voor baby’s en kinderen gaan zorgen die uit 

een verwaarloosde situatie zijn gekomen en zoals Patricia zelf zegt:  
- bijdragen aan een betere toekomst voor de kinderen, net zoals 

Creation Africa voor haar heeft gezorgd.  
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- Camillo hier klaar om naar school te gaan begin 2019. 
- Met succes heeft hij de middelbare school afgerond. – 
- Op school noemde men Camillo The Philosofer. 
- Camillo wil graag verder in Science. 
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Schoolbezoeken 

 
         Camillo in de onderzoek klas                   Richard, Joshua en David op  
                                                                          Schoolbezoek bij Camillo 

                            Aidah op schoolbezoek bij Patricia 
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- Grace heeft haar lagere school afgerond. 

 
 

 

- Even relaxen en dan naar de middelbare school.   
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- Stella heeft haar O level afgerond en wil graag doorstromen naar 
- A level, wat een vereiste is om onderwijzeres te kunnen worden. 

 
- Stella wil graag onderwijzeres worden 

 
- Joy gaat met prima resultaten over van klas 2 naar klas 3 lagere 

school. Joy is een leergierig meisje en gaat met groot enthousiasme 
naar school. 
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- Moses heeft de middelbare school afgerond en Jinja SS achter zich 
gelaten.  
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- Moses, is een van onze oudste kinderen en vanaf 2012 verbonden 

met Creation Africa. Een pracht van een jongen, ook oudste van het 

gezin (alleen moeder) en tot zijn 11e in de sloppenwijk Masese 

opgegroeid, geboren in Karamoja. Moses wilde maar een ding: naar 

school. 

              De middelbare school mag hij nu achter zich laten. 

                         

                         
Creation Africa is van mening dat onderwijs aan kinderen hen in staat zal stellen een 
zelfstandig leven te leiden, om zodoende een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 
van hun familie en de gemeenschappen. Kinderen die het revalidatieprogramma 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 de kinderen 
naar school konden. 
                                       
                               
                                  

Medische hulp                 

                           
- Indien nodig krijgen de kinderen verbonden aan Creation Africa 

                tandheelkundige hulp. 
 

- Birthing Kits 
 

- In de Mpumudde en Walukuba West clinic en Masese zijn zwangere vrouwen 
voorzien van een Birthing Kit. Deze kit bevat alle belangrijke artikelen die nodig 
zijn bij een bevalling. Wanneer de tijd daar is geeft de vrouw het pakketje aan 
de zuster. Het is een vereiste de artikelen te hebben ter bevordering van de 
hygiëne.  De kit wordt verstrekt in samenwerking met de Birthing Kit 
Foundation te Australië en Egoli Africa.  De kit bevat: een plastic laken, steriele 
gaasjes, steriel navelstreng koord, handschoenen, een scheermes en zeep.  
Ieder jaar wordt hier door Creation Africa aandacht aan besteed en dit jaar zijn 
zo’n 250 vrouwen voorzien. Hulp op dit gebied wordt door de moeders zeer 
gewaardeerd. 
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                                          Mpumudde Health Center 

  



 
 

Jaarverslag 2019/JM 
 

 

 
 
Mpumudde verpleegsters  
 

 
                                              Walukuba Maternity  
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                                               Walukuba spreekuur  
 
 
 
 



 
 

Jaarverslag 2019/JM 
 

 
 
                  

                                               Walukuba mama’s 
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                                           Masese Slum mama’s 
 
 
Meeste moeders uit Masese komen oorspronkelijk uit Karamoja, Noord 
Oeganda en hopen hier in ieder geval een weinig voedsel te kunnen vergaren 
voor hun kinderen. 
 
- Voetverzorging 
 
Vanuit Nederland heeft dit jaar Pedicure Parktijk AnnyFeet een bijdrage geleverd 
aan de gezondheid van kinderen. Doordat veel kinderen op blote voeten lopen in 
sterk vervuilde aarde zijn er veel voetproblemen. Een ervan is jiggers, dat zijn 
kleine beestjes die onder de huid kruipen en daar eitjes leggen waardoor 
ontstekingen ontstaan. Samen met het team van Creation Africa zijn we op pad 
gegaan naar de Masese en Danida sloppenwijk.  
 
Het aantal kinderen was groot en omdat er niet genoeg tijd was om alle kinderen 
te verzorgen is het werk afgemaakt door Sole Hope, een organisatie in Jinja, 
gespecialiseerd in het verwijderen van Jiggers. Zo’n 150 kinderen zijn geholpen. 
Tevens is er zeep uitgedeeld en de noodzaak van goede hygiëne uitgelegd. 
Zero Jiggers heeft slippers uitgedeeld ter preventie. 
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- Eerst worden de voeten gewassen, vanwaar u hier de noodzaak ziet. 
- Ivan’s assistentie is onontbeerlijk in Masese 

 
 

 
  
                                     Plek met onder de huid Jiggers 
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                                          Danida kinderen 
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- Nalufenya kinderen, medicatie en zorg 

 
Creation Africa is nauw verbonden met het Nalufenya kinderziekenhuis in Jinja. 
Nalufenya is de kinderafdeling van het Main Hospital. Dit jaar is Creation Africa 
officiëel aangemerkt als organisatie die ingeschakeld kan worden in verband met 
hulp en nazorg aan kinderen en/of verzorger. De administratie van het Main 
Hospital te Jinja heeft dit schriftelijk vastgelegd waar wij natuurlijk ontzettend blij 
mee zijn.  

 

 

o  We ontmoeten er kleine Francis van 8 maanden. Sterk ondervoed en 

het ventje heeft honger. De vader van Francis is niet in beeld. Francis 

en zijn moeder Lucy Aliet wonen in de Masese sloppenwijk. Moeder 

gaat elke dag lopend naar de stad waar ze hoopt iets te kunnen doen 

wat haar geld oplevert , zoals b.v. pinda’s sorteren. Niet elke dag is 

succesvol en moeder heeft ook honger. Samen met MommaLuv 

konden we de moeder een ondersteuningspakket aanbieden met  

voedsel en basisbenodigdheden voor de baby, zoals laken, 

handdoek, zeep, drinkbeker, dekentje, wasteil en kleding. Creation 

Africa monitort moeder en kind en springt bij wanneer nodig met een 

voedselpakket.  
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                                                    Francis en mama 
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o De hoofdzuster van het kinderziekenhuis kwam met het verzoek 

mama Coticidah en haar tweeling: Waiswa en Tevya te monitoren. 

De kinderen zijn 16 maanden. Moeder komt een keer per maand met 

de kinderen naar het ziekenhuis om vloeibaar voedsel te halen en de 

gezondheid te laten checken. De kinderen zijn ondervoed en Waiswa 

heeft malaria. Thuis zijn er nog 2 kinderen. Samen met MommaLuv 

heeft Creation Africa het gezin ondersteund. Eerst met benodigd-

heden voor de baby’s, kleding, handdoeken, dekentjes, wasteil, 

drinkbekers zeep e.d. en voedsel. Het gezin is bezocht in Kikuno 

vlakbij Iganga. Er is gesproken over family planning, ook met de 

vader, en het dragen van verantwoordelijkheid tegenover de kinderen. 

Om het gezin in de eerste levensbehoeften te ondersteunen zijn er 

voedselpakketten gebracht.  
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o Gezinsondersteuning voor mama Sulaina, vader Moses en baby    

Emma. Het gezin woont in Kyamagwa. Emma heeft nog een broertje 

en een zusje. De vader heeft momenteel geen werk. Ook voor dit 

gezin is er een pakket met voedsel, zeep, wasteil, handdoeken, 

drinkbekers, dekentjes etc. en houtskool om te koken. Voor mama is 

er wat kleding gebracht. Verder in dit verslag kunt u zien dat het gezin 

een geit wordt geschonken die in verwachting is. 
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o Tijdens ons bezoek aan de Masese Slum worden we door een van 

onze contactpersonen gewezen op David.  

         David woont bij zn stiefvader, die zelf ziek is en geen inkomen heeft. 

           Davids moeder is overleden net als zijn vader.  

         David is zwak en moet zich de hele dag ondersteunen, Zijn rug geeft  

                    tekenen van vervorming en het is duidelijk dat de jongen medische  

                    hulp nodig heeft. David is 5 jaar.     
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We gingen met David naar het Nile International Hospital. 
Er werdt een scan gemaakt en een bloedtest afgenomen waaruit bleek 
dat David TBC heeft wat reeds een effect heeft gehad op de ruggenwerf. 
Vooralsnog moet David 12 maanden aan de TBC medicatie. 
Dit vraagt een nauwkeurige begeleiding want er mocht tussentijds 
absoluut niet gestopt worden met de medicijnen opdat er risico bestaat 
immuun te worden. Via de Mpumudde Clinic werd de medicatie 
voorgeschreven en blijft David tot einde gebruik onder controle. 
David is tevens ondervoed en om hem te kunnen geven wat hij nodig  
heeft is David ons jongste Family House lid waar Aidah goed voor hem  
zorgt. Uiteindelijk na veel onderzoek is gebleken dat David lijdt aan Potts  
Disease n.a.v. verwaarloosde TBC, welke de vergroeing van zijn  
ruggenwervel. Bij het eindigen van de medicatie wordt verder bekeken  
wat de mogelijkheden zijn voor David.  
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                                        Checkup Whisper kinderziekenhuis 
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- Yessica is goed ontwikkeld en een heel blij meisje. Ook voor Yessica werd 
Creation Africa in 2017 om hulp gevraagd. Erg ondervoed en de hele dag 
huilend. Ze is nu een gezond sterk kind, loopt en praat volop.                                      

                                                                                                      

                                           

            Yessica maart 2017                                   Yessica april 2019  

 

 
o Hadidja is bij de oudste broer en zin vrouw gaan wonen. Het gaat 

haar goed, ook Hadidja is uitgegroeid tot een sterke gezonde peuter. 

 
           Hadidja maart 2017                                     Hadidja (links) april 2019                                                                        
 

https://www.facebook.com/104969196279105/photos/pcb.1203345093108171/1203344383108242/?type=3
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 Geiten 
o Vanuit Nederland is Dieudonnee Bouwman geweest en heeft op 

persoonlijke wijze een bijdrage geleverd aan de gemeenschap door 
een aantal gezinnen van een geit te voorzien. 

o Een geit zorgt voor melk en krijgt kleintjes. Bij meerdere aantallen kan 
er een worden verkocht wat inkomsten oplevert.  

o 1 is geschonken aan Julius en zijn gezin, 1 is van Creation Africa,  
en 1 is geschonken aan Moses en zijn gezin.  

 

  
                                                                                   Mama Sulaine, papa Moses en                                                                                   
                                                                                               Baby Emma  
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  In totaal zijn er 4 jongen geboren, waarvan hier 2 op de foto 
 

Farm Stew kook workshop 
 

o Farm Stew geeft les in het koken met weinig benodigdheden en voor 
wie een klein budget beschikbaar heeft.  In creativiteit laat men zien 
wat er allemaal mogelijk is om met weinig een heel gezonde maaltijd 
te kunnen bereiden. 
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Zo’’n 20 personen uit de community waren aanwezig. 
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Voetbaltoernooi 
 

o Op 3 en 4 december heeft er een United Cubs voetbaltoernooi 
plaatsgevonden. Het thema was opnieuw “Play for a Smile” 
en die smile is er gekomen. Er hebben 16 scholen deelgenomen en 
de leeftijd van de spelers was tot 16 jaar. 
 
De 1e plaats is gegaan naar: Mpumudde Estate 
De 23 plaats is gegaan naar Mpumudde Methodist 
En de 3e plaats was  Holy Cross Primary School 
 
Zowel leraren als leerlingen hebben hu dankbaarheid geuit en konden 
op deze manier feestelijk het schooljaar 2019 afsluiten 
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                             Ondanks het slechte weer een heleboel plezier. 
      

School voor Praktijkonderwijs 
 

- Aan de school is nog werk te doen, dit jaar is er glas in de deuren en ramen 
gezet en een septictank geplaatst. Ook zijn er luchtpijpen geplaatst en een 
waterafvoer voor de toiletten. 
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o Als laatste wil ik afsluiten met dit mooie meisje: Julienne is gezegend 

met een ijverige vader en een super lieve mama. De ouders doen wat 
in hun macht ligt om voor hun 2 kinderen te zorgen, wonende in een 
ruimte van 3 x 3 mtr in Danida Soweto Slum. Creation Africa is zo 
trots op hen en zij zijn een voorbeeld voor anderen in trouw en liefde. 
Het salaris van de vader is klein en het werk risicovol. Het geluk wat 
zij echter samen uitstralen is fenomenaal. Creation Africa springt bij 
met praktische zaken, zoals kleding en andere benodigdheden. Hier 
werd papa eens in het zonnetje gezet met een nieuwe garderobe. 
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Samenwerking:                         

Creation Africa werkte in Oeganda samen met: 

      -  Welcome Home 
- Aids Information Center 
- Hodassu 
- Anti Domestic Violence Coalition 
- Arise and Shine 
- Nile International Hospital 
- Nalufenya kinderziekenhuis 
- Mpumudde clinic 
- Nemacy 
- Childprotection 
- Health Office 
- Ministrry of education and sports 

                          - Egoli Africa 
    - Initiative Uganda 
    - Sole Hope 

 
 

Netwerking en samenwerking met andere instanties is een belangrijke factor voor 

Creation Africa, gedurende het jaar hebben wij samengewerkt met verschillende 

Organisaties. Een gezamenlijke uitvoering van activiteiten is onontbeerlijk, evenals 

Informatie uitwisseling, wederzijdse bezoeken en contacten met  

Maatschappelijke organisaties en de overheid zowel op gemeenschap, district,  

nationaal en internationaal niveau. Creation Africa lokaal is lid van ADVC,  

Anti Domestic Violence Coalition commission in district en sub district welke  

inspecteert op kindermishandeling en misbruik binnen de gemeenschap. We werken  

samen met  Aids Support Organisatie (TASO),  AIDS Information Center en lid  

van de volgende netwerken: Uganda Child Rights NGO Network (UCRNN), 

The Justice Center, 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   

2 Nederlandse vrijwilliger is op locatie geweest ter ondersteuning 
1 Nederlandse vrijwilliger heeft geholpen met vertaalwerk  

 
Oegandese vrijwilligers 
 
In Oeganda was er ondersteuning van 6 vrijwilligers. 
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Stimuleren sterke gezinsverbanden 
 
Creation Africa werkt er samen met de ouders / verzorgers en andere leden van de 
gemeenschap aan om het welzijn van kinderen te verbeteren n geeft voorlichting aan 
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. Creation Africa onderschrijft het belang van 
gezonde familie verbanden en zeker op dit gebied zijn de vruchten zichtbaar. Mannen 
en vrouwen waarderen ons onderwijs over de man vrouw verhouding en geboorte 
beperking. Deze begeleiding werkt positief opvoeden in de hand wat ten goede komt 
van de kinderen. Men werd ook aangemoedigd om de kinderen te bezoeken op school 
en hun prestaties te volgen. Het dragen van de juiste verantwoordelijkheid komt 
kinderen ten goede.  

 
 

Communicatie en rapportage 

 
Communicatie tussen Oeganda en Nederland geschiedde veelal via email en watts 
app. Iedere week is er een financiële accountability. Elk jaar verschijn er een 
jaarverslag en een financieel overzicht, welke te vinden zijn op onze website: 

www.creationafrica.org  

 

 

Creation Africa Targets 2021/2022 
 

- Nog steeds de wens eigen huis Family Recovery Project 
- Extra land 
- School follow up 
- Mogelijkheden onderzoeken op het gebied van dierenbescherming 
                                                                                                           
 
Vanzelfsprekend is het onze wens dat meer kinderen gezond kunnen opgroeien, 
naar school kunnen gaan en in een liefdevolle omgeving kunnen opgroeien en dat 
ouders of familieleden de mogelijkheid en de vaardigheid hebben om zelfstandig te 
kunnen werken om een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van henzelf en de 
kinderen. 
 
 
 
 
 
 

http://www.creationafrica.org/

