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1.

Aanleiding

1.1 Situatieschets en probleemstelling
Vooralsnog is Creation Africa gericht op Oeganda, ook wel genoemd, de Parel
van Afrika. Een continent dat veel heeft geleden onder oorlogen en geweld. Als
gevolg daarvan en van de HIVepidemie kent het land veel ouderloze kinderen.
Veel gezinnen, veelal moeders met kinderen, zijn gevlucht vanuit NoordOeganda, door het geweld van de LRA en vanwege de grote droogte, naar de
grote stad om te kunnen overleven.
In Oeganda is het aantal weeskinderen welke besmet zijn met hiv/aids zeer
groot. Van de 2 miljoen wezen die er zijn is ongeveer 48% er mee geïnfecteerd.
Daarnaast is er door de armoede onder de mensen een voortdurende behoefte
aan zorg en voorziening. Kinderen worden de straat op gestuurd om zelf de kost
te verdienen door middel van het bijeenrapen van afval wat zij op hun beurt
weer proberen te verkopen. Bij gebrek aan voedsel trachten zij te overleven
door wat op straat te vinden is, wat op zich weer bacteriële infecties met zich
meebrengt. Het aantal straatkinderen groeit en zij lopen gevaar voor geweld
en/of prostitutie. Ondervoeding bij kinderen is de grootste doodsoorzaak. Er zijn
een viertal sloppenwijken in Jinja waarvan de leefsituatie schrijnend is. Creation
Africa werkt samen met lokale organisaties gesitueerd in Oeganda en heeft een
speciale band met de mensen uit de sloppenwijken Masese. Veel Karomojong
mensen vanuit het Noorden, waar de droogte en armoede overweldigend is, zijn
hiernaartoe gekomen en proberen er te overleven. Tevens is Creation Africa
gericht op de lokale gemeenschappen. Door het werk met kleine kinderen en de
samenwerking met het Nalufenya kinderziekenhuis zijn er contacten tot diep in
de dorpen. Oeganda is een land wat geen voorziening kent wanneer mensen
geen werk hebben. De coronacrises heeft vanaf 2020 een duidelijk spoor
achtergelaten en mensen te veel op zichzelf teruggeworpen. Armoede en
honger is toegenomen. Eerste hulp is hoger op de prioriteitenlijst gekomen.
Er is een voortdurende behoefte aan onderwijs welke ter bevordering van de
zelfredzaamheid van de mensen onontbeerlijk is. Dagelijks overlijden er
vrouwen tijdens of net na de bevalling. Te veel vrouwen lijden onder fysiek,
emotioneel of seksueel geweld.
1.2 Doelstelling van de organisatie:
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
• Seksuele voorlichting en anticonceptie
• Zelfredzaamheid bevorderen
• Bescherming en begeleiding in destructieve relaties
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Creation Africa zet zich in voor 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. (zie jaarrapport)
Met bovenstaande doelen wil Creation Africa opnieuw bijdragen aan de
werelddoelen tot 2030.

Organisatie Nederland:
- M. Veenker, secretaris
- C. Petersen, waarnemer
- J. Meijer, voorzitter
Het bestuur werkt op vrijwillige basis maar kan een aanspraak maken op een
onkostenvergoeding.
De werkzaamheden van Creation Africa worden mogelijk gemaakt door sponsoren.
welke per project worden aangeschreven.
In samenspraak met het lokale team worden de kosten van een project berekend en
dusdanig besteed. Er is een wekelijkse verantwoording van het lokale team.

Team Oeganda:
- Richard Kyagera,
locatie manager, leraar
- Moses Angolere; project waarnemer
- Henry Nsamba; assistent,
nachtwacht
- Julius Wumaru; transport

1.3 De kernactiviteiten van de organisatie zijn:
Onze activiteiten en te verrichten werkzaamheden 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.
1e) Revalidatie voor kinderen die in een levensbedreigende situatie zijn.
Creation Africa biedt kinderen de mogelijkheid te rehabiliteren, aan te sterken
en te re-integreren.
In samenwerking met vijf lokale medewerkers wordt opvang geboden.
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De regering van Oeganda streeft ernaar kinderen indien mogelijk te herenigen
met eventuele familieleden. Dat betekent voor ons dat er in en uitstroom is.
We trachten na revalidatie kinderen terug te plaatsen, afhankelijk van de situatie
kan verdere ondersteuning worden geboden. Zo zijn er nu kinderen die alleen
op onderwijskosten worden ondersteund nadat zij weer bij familieleden zijn
gaan wonen. De andere mogelijkheid is dat kinderen worden opgevangen door
een pleegouder binnen het eigen gezin. Afhankelijk van de situatie zal Creation
Africa ondersteuning bieden in het ontwikkelen van een inkomen genererende
mogelijkheid waardoor het hele gezin in een betere economische situatie
terecht zal komen.
Op deze manier wil Creation Africa zoveel mogelijk kinderen bereiken.
De eerste opvang heeft plaats voor ongeveer elf kinderen. Er wordt bewust voor
kleinschaligheid gekozen om de kinderen voldoende aandacht en zekerheid te
kunnen bieden. De kinderen worden in staat gesteld om onderwijs te volgen.
Veel aandacht wordt besteed aan medische zorg en hygiëne. Er wordt contact
gezocht met eventuele familieleden en gezinsondersteuning kan worden
geboden. Creation Africa vindt het heel belangrijk dat het kind in de gelegenheid
blijft om contact met eventuele familieleden te onderhouden en indien mogelijk
wordt gestreefd naar terugkeer van het betreffende kind binnen eigen familie en
netwerk. Om hiermee goede resultaten te behalen werkt onze maatschappelijk
werker aan re-integratie en begeleiding van familielid en kind.
2e) Het geven van trainingen in het maken van vloeibare zeep, kleermakerij, het
vervaardigen van sieraden, creativiteit zoals breien en haken, timmer vak,
lassen en kappersvak, maandverband maken.
Door deel te nemen aan de trainingen neemt de zelfredzaamheid van vrouwen
en mannen toe en zijn zij in staat een inkomen te verwerven.
3e) Het bieden van onderwijs op het gebied van Familyplanning, seksuele
voorlichting en het voorkomen van vroegtijdige zwangerschap en Hiv/Aids.
4e) Les in hygiëne en medische verzorging.
5e) Kinderen uit kansarme situaties de gelegenheid bieden om naar school te gaan
6e)

Landbouw en geitenproject

7e)

Beschikbaarheid over schoon water

8e)

Bescherming en begeleiding in destructieve relaties

9e)

Ondersteuning ouderen en eerste hulp, wat vooral in deze tijd van belang is.

10e) Bouw eigen Family House op eigen land
11e) Agriculture op eigen land ter verzelfstandiging Family Recovery project
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Projectresultaten
Om onze actuele activiteiten te kunnen volgen adviseer ik u om de
blogberichten op de website te raadplegen. www.creationafrica.org
•

Binnen het Family House concept hebben 20 kinderen de mogelijkheid
gekregen te herstellen van ziekte en ondervoeding binnen een liefdevolle
en stabiele thuissituatie. Levens zijn gered van verwaarlozing en geweld.
Bij het project zijn 4 locale medewerkers betrokken. De kinderen volgen
allemaal onderwijs. We hebben contact met eventuele familieleden en zij
blijven op de hoogte van de ontwikkelingen. Vakanties bieden de
mogelijkheid om hen te bezoeken. 17 kinderen zijn gere-integreerd.
9 kinderen zijn herenigd met familieleden en/of doorgestroomd naar
collega organisaties die gericht zijn op jongvolwassenen.

•

In samenwerking met het Nalufenya kinderziekenhuis is sinds
2017eerste hulp geboden aan 8 sterk ondervoede en zieke baby’s.

•

Er is intensieve ondersteuning geboden aan 8 gezinnen op verschillende
terreinen o.a. herstel ingestorte woning, counseling geweldsdelicten,
voedselvoorziening, medicatie en verzorgingsproducten, kleding
onderwijs, het houden van geiten en landbouw.

•

Jonge mannen leren het timmer vak. Jongens die bij het recovery project
zijn aangesloten volgen hier lessen tijdens hun vakanties. Er zijn stoelen
en banken gemaakt die gebruikt worden in het recovery huis. Kasten,
ledikanten, tafels, bureaus, alles kan worden gemaakt. Een van de
jongeren maakt nu zelfstandig meubels.

•

Het maken van sieraden; 164 vrouwen en 4 schoolverlaters hebben hier
een inkomen mee verdiend. (668 kinderen hebben hier profijt van) Van
dit inkomen wordt een gedeelte apart gezet en geïnvesteerd in nieuwe
lessen en materiaal en als potje achter de hand. Alle deelnemers staan
geregistreerd. Van de inkomsten van de verkoop van de sieraden
hebben een 50tal vrouwen een eigen huisje kunnen bouwen.

•

Oudere kinderen die niet in staat zijn school af te maken, kwetsbare
vrouwen en vrouwen die leven met HIV / AIDS zijn in staat gesteld een
training te volgen naar keuze. 87 vrouwen hebben de training
kleermakerij in 2015 afgerond en hun certificaat ontvangen. De cursus
bestaat uit 2 onderdelen: basisvaardigheden en gevorderden. Onze
maatschappelijk werkster volgt de vrouwen in hun verdere ontwikkeling
en ondersteunt hen in het werken als zelfstandige zodat zij in staat zijn
hun eigen inkomen te verdienen. Het is mooi om te zien dat men van
oude materialen een geheel nieuwe creatie kan maken. In de
sloppenwijken werken vrouwen als zelfstandige voor verstel
werkzaamheden en op aanvraag. In totaal hebben van 2013-2015; 265
vrouwen de training kleermakerij gevolgd. De schooluniformen voor de
kinderen van het Family House zijn ook door deze vrouwen gemaakt.
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De meisjes zijn voorzien van een nieuwe rok om te dragen in het koor
waar zij in zingen. Ook is er voor de meisjes nieuwe kleding gemaakt
van “Kitenge” materiaal.
•

Ongeveer 400 zwangere vrouwen zijn voorzien van een Birthing Kit,
welke hen in staat stelt een hygiënische bevalling tegemoet te zien. De
Kit wordt overhandigd aan de zuster als het moment van bevallen is
aangebroken. Veel vrouwen hebben niet de financiële mogelijkheid dit
zelf aan te schaffen. De Kits worden gesponsord door The Birthing Kit
Foundation te Australië en bevat alles gesteriliseerd wat nodig is.

•

25 vrouwen hebben in 2019-2020 deelgenomen aan de creativiteit
training, haken en breien.

•

De geitenkudde is gegroeid en het aantal is nu 12. 5 gezinnen hebben
hier profijt van. Van de verkoop van geiten zijn ook varkens
aangeschaft.

•

100 vrouwen hebben deelgenomen aan de workshops vloeibare zeep
maken.

•

Economisch en gezond koken is gegeven door Farm Stew met 25
deelnemers. Men is geleerd om met een klein budget

•

2 ½ ha land is aangekocht in Bukolokoti village met veel mogelijkheden
voor bouw, agriculture en eigen dieren. Dit ter verzelfstandiging van het
Family House Recovery project.

•

Het verbouwen op land van mais en bonen heeft een goede oogst
opgeleverd ten behoeve van de Family House kinderen en werkers.

•

Arteseminine is door het team zelf geplant en gezaaid. Van de bladeren
wordt elke dag thee gemaakt. Een kop per dag beschermt tegen malaria.
In Mauta village is er een stuk grond aangekocht waarop 60
bananenbomen zijn geplant.

•

75 kinderen zijn hersteld van ziekte en ondervoeding

•

Het pluimvee project heeft bijgedragen aan vlees en eieren ten behoeve
van de Family House kinderen en werkers.

•

Samen met het ministerie van sport en gezondheid is er reeds 4 maal
een groot voetbaltoernooi georganiseerd met 23 scholen uit Jinja.

•

Het schoolgebouw voor praktijkonderwijs is gebouwd in Lwanda village.
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1.4 Uitgangspunten
Creation Africa richt zich op de allerarmsten en kansarme kinderen. In de
sloppenwijk Masese te Jinja wonen veelal mensen vanuit Karomoja Noord
Oeganda die tijdens de oorlog met Joseph Kony zijn gevlucht om daar te
overleven. De levensomstandigheden zijn erbarmelijk. Veelal wonen er
moeders met kinderen. De armoede is groot en mensen leven in een zeer
onhygiënisch gebied. Velen sterven aan aids, malaria en ondervoeding.
Creation Africa is gericht op een versterking van de community en
verzelfstandiging van moeders met kinderen. Door middel van coaching en
training wordt er gewerkt aan goede en gezonde gezins/familie verbanden zodat
kinderen veilig kunnen opgroeien. De behoefte aan onderwijs en kennis is groot.
Vooralsnog is het voor nu afwachten hoe de problematiek heeft toegenomen
sinds de restricties van de regering vanaf 2020.
1.5 Projectafbakening
- Als prioriteit heeft Creation Africa het revalidatie project waar frequent mee
gewerkt wordt om voor kinderen eerste hulp te kunnen aanbieden.
Het onderwijsproject is in principe lagere schoolperiode en afhankelijk van
situatie van jongere, middelbare school.
- Alle verdere projecten hebben een begin en een einde en zullen binnen een
tijdschema worden afgerond.
1.6 Randvoorwaarden
- Continuïteit financiële middelen, economische stabiliteit en waarborg tegen
corruptie. Vanwege Covid restricties biedt Creation Africa een passend
programma.
1.7

Relatie met andere projecten en/of initiatieven in Oeganda
Netwerking en samenwerking met andere instanties is een belangrijke
factor voor Creation Africa, we werken samen met locale organisaties:
Blessings4you-Uganda en Hodassu voor project uitwerking.
Activiteiten variëren van gezamenlijke workshops, informatie-uitwisseling,
wederzijdse bezoeken en contacten met maatschappelijke organisaties en de
overheid zowel op gemeenschap, district, nationaal en internationaal niveau.
Blessings 4you-Uganda is lid van ADVC, Anti Domestic Violence Coalition,
commissie in district en subdistrict welke inspecteert op kindermishandeling en
misbruik binnen de gemeenschap en van Nemacy Jinja, een orgaan waar ngo’s
samen komen en op de hoogte gesteld worden van de nieuwste ontwikkelingen
binnen wetgeving en veranderingen. Er is samenwerking 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.
In de uitvoering van projecten wordt het ministerie van onderwijs betrokken,
ministerie van gezondheid, ministerie van sport en kinderbescherming.
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Verder te noemen:
- Masese Co Primary School
- Family Hope
- Our own Home
- Aids Information Centre
- Amazima
- Welcome Home Baby’s Home
- Armani
- Arise and Shine
- Al Shafa
- Childprotection
- Health Office
- Ministrry of education
- Nalufenya kinderziekenhuis
- Egoli Africa
- Nile International Hospital
Relatie met andere projecten en/of initiatieven in Nederland
In Nederland werkt Creation Africa samen met United Cubs en MommaLuv,
Egoli Africa.
Vrijwilligers
• Creation Africa werkt met vrijwilligers vanuit Nederland en op locatie in
Oeganda met mensen die een bijdrage kunnen leveren in kennis en
onderwijs ter ondersteuning van de verschillende projecten.
Diverse locale vrijwilligers dragen ook een steentje bij aan de projecten.
2

Risicoanalyse
Het waarborgen van voortdurende financiën en het vaststellen van stabiele en
betrouwbare medewerkers ter bevordering van locale zelfstandigheid.
Economische stabiliteit is een vereiste.

3

Communicatie: via internet, telefoon.
Evaluatie is wekelijks en maandelijks.
Resultaten en ontwikkelingen worden samengevat in een Jaaroverzicht.
Creation Africa heeft een FBpagina en de website toont de laatste berichten en
werkzaamheden via de blog.

Creation Africa Targets 2021/2024
•
•
•
•
•
•
•
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Ondervoede baby’s en kinderen eerste hulp
Werkbezoeken en onderzoek om lopende projecten te monitoren en stand
van zaken te optimaliseren.
Bouw eigen Family House op eigen grond
Agriculture ontwikkelen op eigen terrein
Re-integratie van kinderen met eventuele familieleden
Ontwikkeling in online studeren
Trainingen vrouwen
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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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