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Voorwoord
Het tweede jaar is al weer voorbij dus tijd voor een bijbehorend nieuw jaaroverzicht.
Daar waar hulp aan Afrika zeer besproken is en men zich afvraagt op welke manier
deze het beste gegeven kan worden en welke leidt tot de beste resultaten mag het
duidelijk wezen dat toerusting en onderwijs mensen echt verder brengt in hun
ontwikkeling en hen daardoor meer kans geeft op een betere toekomst. Aan de
andere kant is er in Oeganda zoveel ongelijkheid, er zijn er die rijk zijn, maar het
grootste percentage is niet in staat schoolgeld te betalen en is er een grote groep
die, nog noodzakelijker, niet elke dag een maaltijd hebben. Het mag duidelijk wezen
dat veelal kinderen hier onder gebukt gaan en situaties van ondervoeding en ziekte
vragen om een adequate aanpak en reactie.
- Levens zijn gered en kinderen konden rehabiliteren.
- Vrouwen hebben een inkomen omdat ze trainingen hebben gevolgd.
- Medicatie helpt mensen met HIV langer te leven.
De cultuurverschillen vragen veel geduld en een lange adem, wederzijds.
Een middenweg vinden tussen de snelheid van de westerling en het Afrikaanse
tempo brengt ons bij elkaar. Waar in Nederland veel werd gesproken over “crisis”
met de focus op onmogelijkheden is de moed en blijdschap van de allerarmsten in
Oeganda een ware inspiratie. Dankbare volwassenen en dankbare kinderen, men wil
graag leren en men wil graag naar school. Blessings4you-uganda wil naast hen
staan en er voor hen zijn, samen hebben wij de toekomst en al gaande weg
ontdekken we nieuwe mogelijkheden om hier toe bij te dragen.
Dankzij de inzet van het Oegandese team, vrijwilligers en de toewijding van de
kinderen is 2013 zeker vruchtbaar te noemen.

Julienne Meijer

Missie
We streven 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 toegang tot basisvoorzieningen in een
productieve gemeenschap.
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Visie en doelstelling
Blessings4you-Uganda’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 gebrokenen en de armen, gelijkwaardigheid,
bemoediging, toerusting, ondersteuning van gezinsstructuur, groei en ontwikkeling.
De doelstelling van Blessings4you-Uganda is:
 Kindersterfte terug te dringen
 Alle kinderen gaan naar school
 Een duurzaam leefmilieu bieden
 Kinderarbeid tegen gaan
 Medicatie in geval van ziekte
 Preventie tegen malaria en Aids
 Voorlichting in hygiëne
 Seksuele voorlichting en anticonceptie
 Zelfredzaamheid bevorderen
 Bescherming en begeleiding in destructieve relaties
Met deze doelen werken wij mee aan het behalen van de millenniumdoelen.

Organisatie Nederland
Dankzij de hulp van vrijwilligers, collega organisaties en vrienden kan het
management volledig tot zijn doel komen.
- sinds november 2013 is Marian Veenker als secretaris toegevoegd
Marian heeft 6 jaar in Kenia gewoond en 2 jaar in Tanzania en is bekend met de
Afrikaanse cultuur
- de cijfers worden gecheckt door Willem Schuit van Kubus Roosendaal
- als plaatsvervangend waarnemer met totale verantwoordelijkheid heeft
de heer Cees Petersen van Carewithamission zich beschikbaar gesteld.
- om ervaring op te doen en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen zijn de
workshops van Wilde Ganzen een welkome hulp.
- samen met een vrijwilligster is de Oeganda dag in april bezocht.

Team Oeganda
Brian Moses Okello; locatie manager
Aidah Bayiga;
social worker
Rukia Aguma;
huishoudelijk medewerkster
Dorcus Kyarimpa; trainster kleermakerij
Andrew Okwi;
nachtwacht
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Organisatie Oeganda
Het Oegandese team werkt nauw samen met andere organisaties zoals met het
Welcomehomeafrica baby’s home, Our own home voor kinderen die geïnfecteerd
zijn met HIV, Family Hope en Aids information Center inzake advies en medicatie
HIV/aids, ChildrenofGrace voor advies en ondersteuning in beleidsvoering. Er is een
overkoepelend orgaan genaamd Nemacy waar alle NGO’s en CBO’s
tezamenkomen. Het is een plaats waar de 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 Blessings4you-Uganda
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 een drietal zaken van kindermisbruik konden de daders worden
opgevolgd en vervolgd en het kind worden beschermd. Er zijn nauwe contacten met
Child Restoration Outreach Jinja in verband met de opvang van straatkinderen en de
coördinatie ervan. De projecten worden tevens ondersteund door locale vrijwilligers.

Werkbezoek Oeganda
Julienne Meijer is twee maanden op werkbezoek geweest. Een belangrijk element
tijdens die periode is het contact met de community, de vrouwen die de trainingen
volgen en het afleggen van bezoeken aan familieleden, welke bekend zijn, van
de kinderen. De sloppenwijk Masese wordt daarom veel bezocht omdat de meeste
mensen die aan onze projecten zijn verbonden hier vandaan komen.

Masese
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Met het team besteden we extra tijd aan het evalueren van de verschillende
projecten, de gang van zaken en optimaliseren van praktische zaken betreffende het
Family House en de kinderen. Ook hier kunnen we van elkaar leren en er zijn
gebruiken die zo verweven zijn met de Oegandese cultuur en waar locale mensen zo
aan gehecht zijn dat ze zich gelukkiger voelen met hun gewoonte. Een daarvan is
het wassen van wasgoed met de hand en het koken op een charcoal stove. Beiden
een tijdrovende bezigheid om dit voor zo’n 14 mensen te doen maar de resultaten
mogen er steeds weer zijn. Vanaf 10 jaar leren de kinderen, zowel de jongens als de
meisjes zelf hun was te doen. Het gebied van hygiëne, gezondheid en verzorging
vraagt een regelmatige follow up omdat nieuwe kennis ten gunste komt van het
welbevinden van de locale bevolking. De Oegandese bevolking is niet gewend om
door middel van vraagstelling haar kennis te vergroten. Door coaching wordt hen
geleerd wat mondiger te zijn en de geslotenheid te doorbreken door voor zichzelf te
spreken.
Er zijn soms beslissingen te nemen die minder aantrekkelijk zijn maar wel
noodzakelijk zoals bij het verdwijnen van materialen uit het Family House het nodig
was een medewerker te vervangen door een andere. Tijdens de werkbezoeken in
Oeganda, had Blessings4you-Uganda vergaderingen over onderwerpen zoals
ondersteuning van organisaties in Oeganda en zelfs ondersteuning door gemeenten
en de overheid in Oeganda zelf. Versterking van het Werk in Oeganda en manieren
om dit te bereiken waren op de top van de agenda tussen de verantwoordelijken.
Blessings4you-Uganda heeft de Oegandese locatie manager uitgenodigd in
Nederland te komen om kennis te maken met sponsors en vrijwilligers en om op de
hoogte te zijn van de noodzakelijke werkzaamheden die plaatsvinden in Nederland
om ook hier een steentje bij te dragen.
Tijdens het verblijf biedt Julienne Meijer tevens ambulante hulp in noodsituaties bij
ernstige ziekte of ondervoeding daar waar de situatie vraagt om een acute actie.
Met de kinderen is veel tijd samen doorgebracht. Op school was er een speciale dag
vanwege het 25 jarig bestaan van de school.

Feestdag Mainstreet school Jinja maart 2013
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Projecten


Blessings4you-Uganda heeft een beroepsopleiding programma
waardoor mensen in de gemeenschap de mogelijkheid worden
geboden een vak te leren. Het is onze wens dat mensen daardoor in
Oeganda waar beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Er is voor elke leeftijd wel een mogelijkheid en Blessings4you-Uganda
is er voor iedereen, ongeschoolde jeugd, weduwen, kwetsbare
vrouwen, gehandicapten en mannen.

Sieraden maken


Osoru Jane, coördinator en167 vrouwen vervaardigden sieraden en
hebben hier een inkomen mee verdiend. (668 kinderen hebben hier
profijt van) Van dit inkomen wordt een gedeelte 10% apart gezet en
geïnvesteerd in materiaal en als potje achter de hand. Alle deelnemers
staan geregistreerd. Er zijn dit jaar twee vrouwen die al een huisje
hebben kunnen bouwen binnen de sloppenwijk Masese wat een
uitzonderlijk resultaat is ten gevolge van deze beads business. Vrijwilliger
Ward Reddick zend de sieraden in grote getale naar Canada waar een
partner de goederen aanbiedt in warenhuizen en wegrestaurants. Deze
worden gretig afgenomen en frappant is dat er in Canada veel vraag naar
is in tegenstelling tot hier in Nederland waar de opbrengst minder was
maar desalniettemin een bemoediging voor de vrouwen. Door de hoge
opbrengst konden er drie goede huizen worden gebouwd in Masese,
waren ouders in staat schoolgeld te betalen en is ook de beschikbaarheid
voor dagelijkse benodigheden voor veel vrouwen hoog gestegen.
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Kleermakerij
 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. Vloeibare zeep maken, sieraden maken,
kleermakerij, houtskoolstoof maken, het timmervak of een kappersvak.
De laatste twee vakken worden gegeven door andere organisaties.
Aan of afwezigheid wordt geregistreerd. De cursisten die de kleermakers
opleiding volgen, die duurt tussen de zes en vierentwintig maanden,
worden na afloop voorzien van een starter-up tool kit.
Deze toolkit helpt hen om eenvoudig te integreren in de arbeidsmarkt
door het starten van een eigen dienst.


In totaal hebben 265 vrouwen zich aangemeld om de kleermakers en
handwerktrainingen te volgen. (1060 kinderen hebben hier baat bij).
21 vrouwen die de eerste onderwijsperiode hebben afgerond maken
jurken, broeken en uniformen en hebben hier een zelfstandig inkomen
mee, zoals:
Sarah Nahamya nu 20 jaar oud.
Met het geld dat zij nu verdiend ondersteunt zij ook haar moeder.
Sarah wil heel graag nog een stap verder in het vak en zich specialiseren
in Fashion mode, zodat Sarah moderne kleding kan maken.

Er vindt duidelijk een transformatie plaats binnen de gemeenschap en
men wordt steeds productiever en zelfstandiger.
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Houtskoolbrander maken


Het koken in Oeganda gebeurt door de meeste mensen op een
houtskoolbrander. Er zijn wel gasfornuizen te koop waar een gasfles op
aangesloten kan worden maar dit is alleen weggelegd voor de rijken en
men komt het om die reden niet veel tegen.
Om de kosten te drukken voor de aanschaf van een brander is er een
workshop gegeven samen met een plaatselijke vrijwilligster in het
maken ervan. Zoals in Oeganda hutjes worden gemaakt van leem kan
met hetzelfde materiaal een brander worden gecreëerd. Het enige wat
extra nodig, maar wat weer opnieuw gebruikt kan worden, is een oud
tandwiel. Daar in Oeganda echt alles opnieuw wordt gebruikt en niets
wordt weggegooid is het makkelijk om er aan te komen.
Met water wordt de leem aangelengd en langzaan vanaf de grond wordt
de brander opgebouwd. De ervaring heeft geleerd dat de levensduur drie
keer langer is dan de branders die in de handel zijn.
Ook in het Family House wordt deze gebruikt.

Vloeibare zeep maken
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Pluimvee



Om inkomen te genereren voor het Family House en tegemoetkoming in
de voeding kosten is er een pluimvee project gestart.
Via 1% club crowdfunding zijn hier financiën voor ingezameld.
Een vrijwilliger uit Nederland heeft het eerste kippenverblijf gebouwd met
medewerking van de oudste kinderen van het Family House.
Er worden 32 kippen en 7 kalkoenen gehouden, waarmee we tevens de
gemeenschap willen gaan toerusten in het houden van hun eigen
pluimvee te bevordering van de zelfredzaamheid.

Landbouw


Tweede mogelijkheid om inkomen mee te genereren is landbouw.
Tegenover het Family House is een stuk land gehuurd van 50 x 100
meter waarop bonen en maïs is verbouwd.
De oogst dient als voedselvoorziening voor de kinderen en werkers van
het Family House. Daarnaast heeft het een educatieve functie voor de
kinderen en locale medewerkers hoe land te bewerken, te verzorgen en
zo veel mogelijk te oogsten met goede zorg.
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Family House voor kinderen


De spil van waaruit de plaatselijke andere projecten worden geregeld
en een plaats waar kinderen kunnen revalideren en opgroeien binnen
een gezonde omgeving waar de men de beschikbaarheid heeft van goed
water, voedsel, medicatie, zorg en hygiëne. De kinderen ontwikkelen
enorm en het is verbazingwekkend wat zij hebben geleerd in een jaar tijd.
- Manuel 9 jaar heeft de Engelse taal leren spreken en schrijven.
Hij is een zeer dankbaar kind en werkelijk gered van de dood nadat
hij 2 jaar op de straat heeft geleefd en ziek werd gevonden.
Destijds was hij 6 jaar. In het begin verstopte hij eten onder zijn matras.
Nu is hij gehecht en weet dat er altijd mensen zijn die voor hem
zorgen. Er zijn geen familieleden bekend.
- Faith is gered van een vergiftigingspoging door haar oma. Zij is 15 jaar.
in de vakantie is zij op familie bezoek geweest, deze situatie
moeilijk en men gunt haar het leven niet. Faith zelf wil nooit meer terug
naar huis.
- Angela 12 jaar, heeft ook haar engels zeer ontwikkeld, anderhalf jaar
geleden toen ze via een andere organisatie op ons pad kwam kon ze
nog geen woord. Ze is gelukkig en dankbaar. In vakanties bezoekt
ze haar tante waarna ze terug komt met een kip, groenten en fruit.
Tante woont in een dorp, ver van scholen en voorzieningen waardoor
Angela niet naar school zou kunnen gaan. Het is een vrolijk kind en we
zijn blij dat ze haar depressie te boven is gekomen.
- Patricia 11, heeft regelmatig contact met haar moeder zusje en
broertjes in de sloppenwijk. Ze is een vrolijke meid, zeer talentvol en
creatief. Ze is totaal hersteld van haar ondervoeding en haar lichaam
is zeer in sterkte toegenomen. Ze is de beste danser en zanger.
- Grace is 7 jaar, ze is wees, haar moeder en vader zijn overleden aan
aids. Grace is bij ons geplaatst op verzoek van de kinderbescherming
Ze voelt zich erg thuis in het Family House.
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- Stephen is ook 7 jaar en door de kinderbescherming bij ons gekomen.
Van de gesloten jongen die hij was is hij veranderd in een spontane
jongen die zelfs weer kan lachen. Van alle kinderen is hij een grote zorg
voor ons geweest. Door een verwaarloosde wond is er een botinfectie
ontstaan welke chronisch werd. Er was een moment dat we vreesden
dat hij zijn been niet zou kunnen houden. Stephen is twee keer
geopereerd en we hopen eigenlijk dat de derde keer niet meer nodig is.
De kosten voor deze operaties zijn erg hoog en met alle onderzoeken,
rontgenfoto’s en medicijnen heeft het flink in ons budget gehakt. Hij is
nog steeds aan het revalideren.

- Moses is 15 jaar en komt uit de Masese sloppenwijk als oudste van een
gezin van 5 kinderen en een moeder. Elke dag ging hij naar de stad om
afval te verzamelen en te verkopen waarvan hij de opbrengst aan zn
moeder gaf, zo’n 50 cent of 1 euro per dag. Als er te weinig eten was
werd hij als oudste overgeslagen. Hij heeft veel honger gekend en
ziekte. Nu zit hij in secondary school klas1. Op de lagere school was hij
een van de beste leerlingen. Moses wil graag dokter worden. De school
waar hij nu les krijgt is een boarding school. In de vakanties komt hij
naar huis. Moses is zeer dankbaar dat hij kan studeren. We hopen
mede door uw hulp in zijn schoolkosten te kunnen blijven voldoen.
- Odong, Daniel, Jonathan en Isaac vinden bij ons de verzorging die ze
nodig hebben zoals voedsel en een plaats om zich te wassen.
wij huren voor hen een hutje in Masese sloppenwijk en willen door
middel van zelfstandigheidtraining en de hulp van onze social worker
hen begeleiden op de weg naar zelfstandigheid. Ook zij gaan allemaal
naar school.
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Re- integratie


Blessings4you-Uganda tracht kinderen te verzoenen met eventuele
familieleden als een duurzame oplossing in plaats van het verstrekken
van blijvende residentiële zorg, Na een reeks van counseling sessies en
training aan de familie, wordt het kind geherhuisvest in een gezin waar hij
/ zij zich veilig voelt. Familieleden worden geholpen om te kunnen
vergeven en het kind te accepteren als hij of zij strafbare feiten in het
verleden heeft begaan. Na hervestiging ondersteunt Blessings4youUganda het kind door het kind in te schrijven bij een formele school en
kan het kind nog worden ondersteund in het verstrekken van
schoolmaterialen en uniform. De maatschappelijk werker doet de followup van het kind om ervan overtuigd te zijn dat het kind tot rust is
gekomen thuis en op school. In het jaar 2013, werden 190 kinderen (120
mannen, 70 vrouwen) in samenwerking met andere organisaties in Jinja
met succes gereïntegreerd in hun families en de gemeenschap. 19
kinderen werden hierin begeleid door Blessings4you-Uganda waaronder
twee van de kinderen van het Family House die terug bij hun familie
wonen in Moroto.

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 bijkomst 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. Gedurende het 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 volgen. Men wordt ook herinnerd aan het feit dat kinderen bij
hen horen en tijdelijk bij Blessings4you-Uganda kunnen zijn.
Men wordt aangemoedigd de volledige verantwoordelijkheid voor hen te
nemen. Gedurende het jaar 2013 zijn er drie bijeenkomsten geweest en
hebben 303 (170 vrouwen en 133 mannen) zorgverleners de bijeenkomst
bijgewoond.
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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. 233 (93 vrouwelijke en 140 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.

Scholing


Blessings4you-Uganda is van mening dat onderwijs aan kinderen hen in
staat zal stellen een zelfstandig leven te leiden, en zodoende een
bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van hun familie en de
gemeenschappen. Kinderen die met succes het revalidatie programma
voltooien volgen les aan de formele school. De kinderen worden voorzien
van uniformen en schoolbenodigdheden. Ouders worden aangemoedigd
om basisbehoeften zoals voedsel, schoenen, tassen, schriften, pennen
en potloden te bieden aan de kinderen in de toekomst.
De social workers 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.

Zwemlessen


Door Oeganda stroomt de Nijl en Jinja ligt aan het Victoria meer waar
ook de Oorsprong van de Nijl zich bevindt. Desondanks zijn er maar
weinig mensen die kunnen zwemmen. De kinderen van het Family
House krijgen zwemles.

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 jongen. De grote meisjes zijn deel van een dansclub op school. Met
alle kinderen hebben we een koor dat regelmatig zingt in een kerk.
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Medische hulp
Jiggers verwijderen


Door het lopen op blote voeten en de vervuilde aarde komen infecties
aan de voeten veel voor. Een daarvan is “djiggers” een klein beestje
wat zich onder de huid in de tenen en voet wurmt en ontstekingen
veroorzaakt. Een keer per maand is er een inloopmiddag waar
kinderen kunnen komen en de voeten worden verzorgd en djiggers
verwijderd.

HIV/Aids begeleiding
 Indien nodig helpen we mensen op weg naar de juiste instantie waar
men terecht kan voor testen en Hiv remmers zoals met Eduard en zijn
moeder. Zij wonen in de Masese sloppenwijk. Eduard is de jongste van
5 kinderen. Hij huilde al weken en wilde niets meer eten. Na onderzoek
bleek hij, zowel de moeder besmet met Hiv aids. Na onderzoeken in het
ziekenhuis hebben we Eduard kunnen plaatsen bij Our Own Home die
gespecialiseerd zijn in de behandeling en verzorging van kinderen met
aids. In de behandeling van aids is het heel erg belangrijk dat er
regelmatig wordt gegeten om de medicatie goed te laten werken.
Het gaat goed met Eduard en hij is nu stabiel.
Moeder is onder behandeling bij Family Hope en heeft ook medicatie.

Aids Information Center
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Medische zorg

- Stephen heeft veel medische zorg nodig gehad dit jaar vanwege een
chronische botinfectie. Uiteindelijk na een grote zoektocht hebben we
een goede betrouwbare orthopedische chirurg kunnen vinden.
Hij is nog steeds onder controle.
- Om malaria te voorkomen slapen de kinderen onder netten.
Netten zijn ook uitgedeeld in Masese
Straatkinderen


Straatkinderen en hun gezinnen hebben vaak geen financiële middelen
om gebruik te maken van medische behandeling, Regerings
Ziekenhuizen en gezondheidscentra worden veronderstelt gratis
behandeling te geven maar er zijn altijd onvoldoende medicijnen en
daarom verwijzen ze naar privéklinieken die echter heel erg duur zijn.
Blessings4you-Uganda werkt samen met een privé kliniek genaamd
Al-Shafa die zorgt 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 en `
longontsteking, 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. We werken in
partnerschap met Al-Shafa. Al shafa gaat ook met een mobiele kliniek 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 50 kinderen en 140 volwassenen geholpen met medische
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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 in samenwerking met Family Hope.

Noodhulp aan ouderen
- In uitzonderlijk extreme gevallen van honger brengen wij voedsel aan
ouderen zoals hier in de wijk Walukuba West aan een blinde oude
man en een vrouw van 80 jaar

Partners


In Oeganda hebben we de volgende partners waar we mee samen
werken:
- Family Hope
- Aids Information Center
- Our Own Home
- Hodassu
- Welcome Home Baby’s Home
- Al Shafa
- ChildrenofGrace
- Nemacy
- Childprotection
- Health Office
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Netwerking en samenwerking met andere instanties is een belangrijke
factor voor Blessings4you-Uganda, gedurende het jaar hebben we
samengewerkt met verschillende organisaties Dit was in de vorm van
workshops, gezamenlijke uitvoering van activiteiten, informatieuitwisseling, wederzijdse bezoeken en contacten met maatschappelijke
organisaties en de overheid zowel op gemeenschap, district, nationaal en
internationaal niveau. Blessings 4you-Uganda 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.

Vrijwilligers


Blessings4you-Uganda werkt met vrijwilligers die een bijdrage kunnen
leveren in kennis en onderwijs ter ondersteuning van de verschillende
projecten.

Nederlandse vrijwilligers
- Inez Meijer heeft ons project in Oeganda ondersteund met
handvaardigheden
- Minoesch Schrauwen is op locatie geweest en heeft een bijdrage
geleverd aan de muzikale ontwikkelingen van de kinderen en is een
ondersteuning geweest op medisch gebied voor Stephen in verband
met zijn botinfectie
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In Nederland heeft Minoesch Schrauwen gezorgd voor sponsoring
door plaatselijke kerkgenootschappen en heeft ze met haar familie op
een jaarmarkt gestaan met de sieraden en op een kerstmarkt in
Zundert om de organisatie bekend te maken onder de mensen en om
de zelfgemaakte sieraden uit Oeganda te verkopen
- Familie Vedder heeft gezorgd voor een kip en kalkoen verblijf voor
het pluimvee project op locatie in Jinja
- Fam Petersen bracht medicijnen naar Oeganda
Oegandese vrijwilligers
- Iduli John, leraar
- Abura Caroline, administratie
- Ojambo Winny, verpleegster
- Nyangkori Harriet, verpleegster
- Waiswa Topista, leraar
- Ward Reddick, verkoper/bemiddelaar
- Osoru Jane, mobilisatie en publiciteit

Gemeenschapactiviteiten


Blessings4you-Uganda 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 worden ook aangemoedigd om de kinderen te
bezoeken op school en hen te controleren op hun prestaties.
Als gevolg van de trainingen slapen meer kinderen uit de sloppenwijken
thuis in plaats van op de straten.



Blessings4you-Uganda gebruikt ook radio talkshows als middel om
mensen meer bewust te maken over kinderrechten en
kinderbescherming. Hier worden uiteraard meer mensen mee bereikt
verspreid over verschillende communities in Oeganda. Tijdens nationale
en internationale overheidsfeestdagen geven kinderen uiting door middel
van dans, muziek en drama waar een duidelijke boodschap in wordt
gelegd en waarmee zij laten zien een stem te hebben en serieus
genomen willen worden.
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Communicatie en rapportage
 Communicatie tussen Oeganda en Nederland geschiedt via skype,

telefoon en email. Maandelijks wordt er door de locale manager een
financieel rapport gemaakt. Van hieruit wordt een jaarrapport gemaakt in
het engels en nederlands. Elke dag wordt er gerapporteerd door de
maatschappelijk werkster over de ontwikkelingen van de kinderen.
De locale manager heeft het overzicht en coördineert alle
projectonderdelen en rapporteert hierover naar Nederland.
Elk jaar komt er een jaarverslag.

Support 2013
Onze dank gaat uit naar:





















Minoesch Schrauwen en haar familie voor ondersteuning
aan de kinderen
Dirk van de Broek Zundert voor schoolartikelen
De Helpende Hand Barendrecht voor sokken, truien, dekens
en washandjes
Doe t Lekker Breda zelf voor breimachine en
handwerkartikelen
Paradigit voor lap tops
De Hoeksteen Barendrecht voor ondersteuning
medicatiekosten
Share4More voor inrichtingskosten
Vraag en Aanbod Wijchen voor algemene ondersteuning
Familie Ubbink voor algemene ondersteuning
Familie de Brouwer voor algemene ondersteuning
Mevr. Haanstra voor algemene ondersteuning
Mevr. de Pee voor algemene ondersteuning
Charitas Achtmaal voor medicatiekosten
Charitas Zundert voor medicatiekosten
Broeder Tars voor algemene ondersteuning
t Arm Kinderhuijs Breda voor algemene ondersteuning
Stichting Hulp aan Jeugdigen voor algemene ondersteuning
E.O. voor algemene ondersteuning
1 % club voor ondersteuning pluimvee project
Haella voor onderwijs aan vrouwen
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Blessings4you-Uganda Targets 2014



















Meer vrijwilligers die de organisatie in zijn totaltiteit kunnen ondersteunen
Er is een samenwerkingsverband aangegaan met Vrijwillig Wereldwijd die
de aanmelding en selectie van de vrijwilligers uitvoert en met Julienne
Meijer als coördinator voor Oeganda de vrijwilligers koppelt aan de juist
passende projecten. Op locatie wordt ondersteuning geboden met
financiën en kennis en zo kan een vrijwilliger tevens een nieuwe opdracht
uitwerken en onderzoeken doen als stage of afstudeeropdracht.
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
Propaganda van de organisatie op markten en in kerken
In Nederland een grotere afname van creatieve producten gemaakt door
de Oegandese vrouwen
Toename in digitale sponsoring
Werkbezoeken om lopende projecten te monitoren en informatie op te
doen om nieuwe projecten te kunnen starten
Een groter landbouwproject voor meer omzet en resultaat
Een geitenproject, inkomengenererend en werk voorziend
Zelfstandigheidtraining voor oudere kinderen die in een groep samen
kunnen wonen (plan wordt opgezet door een vrijwilliger)
Re-integratie van kinderen met eventuele familieleden
Pleegopvang door locale Oegandese gezinnen
(plan wordt opgezet door een vrijwilliger)
Lively Creativity Center een plaats om in creativiteit zich te leren uiten
Sporttoernooi in samenwerking met United Cubs Nederland
Verzelfstandiging Family House te Jinja

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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