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Voorwoord    
 
2020 is een heftig jaar geweest. Een jaar van veranderingen en ingrijpende 

gebeurtenissen. Door de restricties die president Museveni heeft opgelegd inzake Covd19 

en het gebeuren eromheen heeft het land flink geleden. Scholen werden gesloten, mensen 

mochten niet naar buiten en het openbaar vervoer werd stilgelegd met een avondklok van 

17.00 uur. Als Creation Africa hebben wij dit jaar een aftastende houding aangenomen, 

ons op een aangepaste manier toegelegd op ontwikkeling en ondanks de beperkingen 

getracht een baken te zijn en van daaruit de hulp geboden wat binnen ons vermogen was. 

Vanwege de omstandigheden ben ik Julienne Meijer in 2020 niet in Oeganda geweest en 

heb ik ook voor mij persoonlijk een beetje time-out genomen en deze tijd ook gebruikt om 

nieuwe inspiratie en visie op te doen, wat in deze snel veranderende tijd onontbeerlijk is. 

 

Het doet mij genoegen U middels dit jaarverslag op de hoogte te brengen. 

U die de motor bent en het mogelijk maakt ons werk te kunnen voortzetten. 

 

Wij zijn enorm dankbaar voor alle mogelijkheden die ons in staat stellen onze visie en 

missie uit te dragen. 

                                       

1) Creation Africa werkt in Oeganda Afrika in het Jinja district.  

  

In samenwerking met:  

- Welcome Home  

- Arise and Shine  

- Nalufenya kinderziekenhuis  

- Police department Jinja   

- Kinderbescherming Jinja  

- Momma Luv  

- NGO forum Jinja 

- Egoli Africa 

- Our Own Home 

- Family Hope  

- Aids Information Center  

- Anti Domestic Violence Coalition 

 

2) Creation Africa heeft als prioriteit een hulp te zijn voor wezen, halfwezen 
ondervoede en zieke kinderen en het geven van Family Support door middel van 
gezinsondersteuning.      

.  

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 
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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 Karamojong 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 dat het team van Creation Africa en de betrokken kinderen 
dit jaar allemaal goed zijn doorgekomen, ondanks dat zaken niet zo zijn gegaan als 
we hadden verwacht. Iedereen is gezond en van goede moed, hopend op betere 
tijden.  

    
 

 
 
 

    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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 
 

Jaarverslag 2020/JM   
 

 

Organisatie Nederland 

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

 Team Oeganda 

 
-  Richard Kyagera, locatie manager,   

    Leraar  

Moses Angolere; project waarnemer 
- Henry Nsamba; nachtwacht 
- Ivan Tabongole; projectondersteuner,  

transport 
- Julius  Wumaru; transport          

               

          Richard                                                                  Moses  
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                   Ivan                                                                   Henry                                                                       
 
 
 

 
      
                                                        Julius  
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Organisatie Oeganda 

 

Creation Africa werkt momenteel met een lokaal team van 5 medewerkers, 3 vaste 
en 2 op afroep. Creation Africa werkt samen met andere lokale 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. 

 

 

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 2020 gericht op: 

 - onderwijs kinderen 

 - training en workshops vrouwen 
- geiten 
- honden training 
- meubels maken 
- ondervoede baby’s 
- support ouderen 
- 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  
 

- Grace en David waren nog maar net een maand op de nieuwe school 
toen de scholen moesten sluiten. 

- De pret was dan ook van korte duur en de vraag is wanneer de 
scholen weer open zullen gaan. 

 

                                                       

           Allebei in nieuw uniform en enthousiast om te gaan 
 

- Alle kinderen zijn vertrokken naar de dorpen behalve David  
          die geen zorgverlener elders heeft. David krijgt bijscholing thuis. 
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Creativiteit 
 

- Begin van dit jaar is er wederom gestart met de lessen creativiteit 
- Er waren 20 deelnemers. 

  De vrouwen en man hebben de basistechnieken geleerd van het 
  breien en haken. Creation Africa zoekt naar een goede trainer die de  
  deelnemers kan leren producten te maken die verkoopwaardig zijn en  
  van hoge kwaliteit. Zodra deze gevonden is wordt er een nieuwe    
  cursus gestart.  
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Vloeibare zeep maken 
 

- 24 vrouwen hebben deelgenomen aan de workshop zeep maken 
- Er werd actief meegedaan en er zijn aantekeningen gemaakt van de te 

volgen stappen en de benodigde ingrediënten 
- Iedereen ging naar huis met zelfgemaakte zeep 
- Vanuit de groep zijn er onderling afspraken gemaakt met 6 personen 

tegelijk om er thuis gezamenlijk mee aan de slag te gaan 
- Naast persoonlijk gebruik is het een gewild artikel om te verkopen wat 

inkomen genereert en de vrouwen in staat stelt in andere behoeften 
van hun gezinnen te voldoen 
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Timmervaardigheden; 
 

- Creation Africa heeft tijdens de veranderende omstandigheden 
gezocht naar nieuwe mogelijkheden van ontwikkeling en de reeds 
geleerde basistechnieken van het timmeren een aanvulling te geven. 

- Zo is het idee ontstaan om tuinstoelen te maken, wat tevens een 
pracht artikel is om in de toekomst te verkopen. 

- Hoe mooi is het om te zien dat talent op deze manier verder ontwikkelt 
met een heel mooi product als resultaat. 
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Hondenmanden 
 

- Op locatie heeft Creation Africa 5 honden, Gilabo, Joy, Kissy, Bello en 
Beauty. De dieren zijn er als bewaking maar tevens om de 
gemeenschap de vriendschap van een hond te leren kennen en de 
verantwoordelijkheid om goed voor ze te zorgen. Het lijden onder de 
dieren is groot, ondervoeding, ziekte en mishandeling zijn een 
probleem. Castratie en sterilisatie een oplossing om het grote aantal 
zwerfhonden terug te brengen. 

- Creation Africa werkt op deze manier ook aan dierenwelzijn. 
- De noodzaak van ontworming, bestrijding van vlooien, schurft en mijt, 

  verzorging van vacht en gezonde voeding komen aan de orde. 
- Als vervolg in het timmerproject kwam men op het idee voor de 

honden een goede slaapplek te maken. Hondenmanden zijn in 
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Oeganda niet te koop. Een pup kan nog in een afwasteiltje of n 
kinderbadje maar daarna houdt het ook op. 

- Het resultaat is verrassend. 
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                                                                  Kussens maken 

                                                                    
                                                                   
 

  
  Kussens zijn later iets dunner gemaakt zodat er meer diepte in is gekomen.  
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Hondentraining; 
 

- Moses die vorig jaar is afgestudeerd heeft een talent met onze 
honden. 

- Het is prachtig om te zien hoe hij de dieren vaardigheden heeft 
bijgebracht. 

- Zitten, wachten, liggen, laag enz.  
- De liefde is duidelijk wederzijds. 

 

                Gilabo 8 jaar                                             Beauty 1 jaar 
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Support  
 

- Ouderen in masese sloppenwijk 
- Creation Africa werd gevraagd voor ondersteuning aan een aantal 

ouderen in de Masese sloppenwijk. Oeganda kent geen voorzieningen 
en wanneer men op leeftijd is en er zijn geen directe familieleden die 
zorg kunnen dragen zijn de mensen afhankelijk van hulp die hen 
geboden wordt. 

 
Om 50 mensen te kunnen voorzien zijn er voedselpakketten 
samengesteld, soms aangepast aan de persoonlijke vraag zoals voor 
Robert die ziek en gebrekkig op n matje lag. Robert had behoefte aan 
een goede deken, een broek en een shirt, handdoek, zeep, eigenlijk 
basisdingen om het leven in de laatste dagen draaglijk te maken. 
 

 

                      Robert 
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19 
 

Jaarverslag 2020/JM   
 

 
 

 
 

- Gezinsondersteuning 
 
Mama Kevin, haar man en 2 kinderen wonen in de Danida sloppenwijk  
in een ruimte van 3 x 3 meter. Er was behoefte aan een matras zodat 
de kinderen daarop konden slapen. 
 

 Kevin en kinderen                                        Francis en mama 

 
  

Kleine Francis groeit, al is het nog steeds een fijn mannetje. Francis is  
          een van onze kinderen die ambulant hulp krijgt. 
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-Joy en familie maken het goed. De geiten hadden jongen gekregen, een 
paar zijn er verkocht. Van het geld heeft vader varkens gekocht en van de 
opbrengst van de varkens heeft vader zijn gewenste workshop ruimte 
kunnen maken die hij gebruikt om meubels te maken. Dit was zijn grote 
wens, om zijn talent als timmerman te kunnen inzetten voor zijn gezin.  De 
schenking van de 3 geiten n paar jaar geleden zijn een aanzet   geweest 
om te kunnen ontwikkelen. Joy wordt nog steeds door Creation Africa 
ondersteunt met schoolgeld, uniform en school schoenen. De verdere 
schoolbenodigdheden worden door de ouders zelf bekostigd, zoals 
schriften, pennen, papier, bezems, toiletpapier.  
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Geiten 
 

- Onze geiten hebben ook jongen gekregen. We hebben er nu 9 in 
totaal. Volgend jaar kunnen er weer een paar gezinnen blij mee 
worden gemaakt. De geit zorgt voor melk, vlees en/of inkomsten die op 
deze manier vermeerderd kunnen worden. 
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Medische hulp 
 

- Kinderen betrokken bij ons Family House project en support krijgen 
medicatie indien nodig, alsmede supplementen. Mensen met een 
donkere huid hebben veel vitamine D nodig en een tekort kan leiden 
tot verschillende klachten zoals huidproblemen. Een van de kinderen 
heeft ook een B12 tekort wat zich uit in plotseling uitvallen van functies. 

- Samen met de B12 en ijzertabletten is de kracht toegenomen en de 
conditie totaal hersteld. 

- Vanuit Nederland wordt nauwlettend gemonitord op de gezondheid. 
- Diagnoses worden soms verkeerd gesteld en er is een probleem voor 

wat betreft medicijnvergiftiging. 
- Inzake het B12 en ijzertekort werd Mozes 3 verschillende 

antibioticakuren voorgeschreven die hij gelijktijdig moest innemen. Na 
1 week was hij 7 kg afgevallen en kon alleen maar spugen. Een van de  

- voorbeelden van misstanden op medisch gebied in Oeganda. Door 
adequaat optreden en een andere benadering is hij ontsnapt aan de 
dood. 

 

                                  
                                    In Jinja Clinic 
 

Agriculture 
 

- Op ons stukje land in Lwanda village heeft Creation Africa 60 bananen 
bomen geplant.  Het land is eerst bewerkt en onkruidvrij gemaakt. 

- Daarna is het bemest met echte koeienmest.  

 
 
 
 
  



23 
 

Jaarverslag 2020/JM   
 

 

              Koeienmest halen                                         land bewerken 

                                                   Geplante jonge bomen 
 
 

- De 60 bananenbomen op de plantage doen het voorspoedig.  
- Tevens zijn er verschillende groenten verbouwd: tomaten, spinazie, 

watermeloen, groene peper en artiseminine waar elke dag thee van 
wordt gemaakt en gedronken ter preventie van malaria.  Op de 
compound zijn er bananen geoogst. In dit opzicht is het een zeer 
vruchtbaar jaar geweest.  
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Mondkapjes maken 
 

- Om de gemeenschap tegemoet te kunnen komen in de behoefte van 
mondkapjes zijn er1000 stuks gedistribueerd in Mpumudde, Mafubira 
en Masese.   
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Worldcleanupday 
 

- Op 19 september heeft ons team meegedaan aan de internationale 
Worldcleanupday 

- Op deze manier werd een voorbeeld gesteld voor de omgeving 
- Het verwijderen van allerlei afval komt het milieu ten goede 
- Al doende kreeg men hulp van een aantal bewoners en kinderen 

                         

                                            

Communicatie en rapportage 

 
- Communicatie tussen Oeganda en Nederland geschiedde frequent via email 

en whatts app. Iedere week is er een financiële verantwoording. Elk jaar 
verschijnt 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  
- Oriëntatie land in plattelandsgebied 
- School follow up  
- Mogelijkheden onderzoeken op het gebied van dierenwelzijn                                                                                                        
 

In 2020 is het van belang geweest elkaar te bemoedigen en ondanks wat er in de 
wereld gebeurt de hoop niet te verliezen. Samen zijn we er voor elkaar.  

 

 

 

 

 

http://www.creationafrica.org/
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Onverwijld blijft de visie van Creation Africa van kracht: er zijn voor 
de weduwe en wezen, de ouderen, gezinnen, zorgdragers, zieken en 
allerarmsten. Met hoop op een betere toekomst. 
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