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In de afgelopen 3 jaar heeft Blessings4you-Uganda zich gericht op het
verbeteren van het welzijn van straatkinderen en wezen en hun beschikbare families
in het Jinja District. 6 gebieden behorende bij het Karamoja District in het Noorden
van Oeganda hebben hier profijt van omdat de meeste kinderen uit dat gebied
komen en daar ook activiteiten zijn uitgevoerd . 115 (32 mannen, 83 vrouwen)
kinderen werden geholpen. Blessings4you-Uganda heeft 264 leden van de
gemeenschap te Jinja Walukuba West en Masese area, met vakkennis toe kunnen
rusten waardoor familieleden zelf in staat zijn om kinderen thuis te ondersteunen.
In samenwerking met de Kinderbescherming heeft Blessings4you-Uganda
gewerkt aan oplossingen in crisissituaties en de bescherming van kinderen.
115 kinderen (32 mannelijk en 83 vrouwelijk) werden geholpen.
Tevens maakt Blessings4you-Uganda zich er sterk voor, samen met het
Ministerie van Onderwijs, dat elk kind de kans krijgt om naar school te gaan. Niet
slechts om te leren en ontwikkelen, maar ook de beoefening van sport valt hieronder.
Het voetbal toernooi, in december georganiseerd door Blessings4you-Uganda voor
23 scholen in het district, was een waar succes, speciaal voor 15 en 16 jarigen die de
kans kregen wedstrijden te spelen.
Armoede en een toename van huiselijk geweld heeft er toe geleid dat meer
kinderen op straat zijn beland. Daar lopen zij gevaar om mishandeld te worden en
uitgebuit. Ondervoeding is een van de grootste bedreigingen.
In lijn met het overheidsbeleid, heeft Blessings4you-Uganda samen gewerkt met
diverse lokale partners om de veiligheid en gezondheid van kinderen te waarborgen.
Kinderen zijn opnieuw in contact gebracht met families en families zijn toegerust met
onderwijs en coaching om hun zelfredzaamheid te bevorderen. Onze activiteiten
vallen onder gemeenschapsopbouw, toerusting en kinderbescherming.
Wij zijn zeer dankbaar voor wat er is bereikt mede dankzij onze sponsoren
en ondersteuners, de inzet van het Oegandese team medewerkers welke
onontbeerlijk is en lokale en Nederlandse vrijwilligers. Wij zetten ons verder in voor
een ontwikkelende gemeenschap met gezonde, gelukkige kinderen en sterke familie
relaties.

Julienne Meijer
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Missie
Blessings4you-Uganda streeft er naar dat kinderen en volwassenen een gezond en
gelukkig leven kunnen leiden en hun potentieel kunnen ontdekken in een omgeving
die de rechten en waardigheid van mensen respecteert met toegang tot
basisvoorzieningen in een productieve gemeenschap.

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 zwakken 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 en hulpmiddelen 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 voor
2015

Organisatie Nederland
-

M. Veenker, secretaris
W. Schuit, accountancy
C. Petersen, waarnemer
J. Meijer,
voorzitter
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Team Oeganda
Brian Moses Okello; locatie manager, maatschappelijk werker
Aidah Bayiga;
maatschappelijk werker
Betty Binaka;
huishoudelijk medewerkster
Dorcus Kyarimpa; trainster kleermakerij
Andrew Okwi;
nachtwacht

Organisatie Oeganda
Blessings4you-Uganda werkt lokaal samen met andere organisaties zoals met het
Welcome Home Africa baby’s home, Our Own Home voor kinderen die geïnfecteerd
zijn met HIV/aids, Family Hope en Aids Information Center inzake advies en
medicatie HIV/aids, Inzake huiselijk geweld en/of misbruik werkt Blessings4youUganda samen met het Anti Domestic Violence Coalition, samen met hen bezoekt
Brian Okello twee maal per week gezinnen in de gemeenschap.
Inzake onderwijs, regulier en creativiteit is er een samenwerkingsovereenkomst met
de Masese Co primary school waar tevens een klaslokaal wordt gebruikt om les te
geven in kleermakerij.
Er is een overkoepelend orgaan genaamd Nemacy waar alle NGO’s en CBO’s
samen komen. Het is een plaats waar organisaties met hun vragen terecht kunnen
en waar men op de hoogte gebracht wordt van de laatste ontwikkelingen en/of
veranderingen binnen de wetgeving kinderbescherming en regelgeving.
De heer Opio Oumu van de kinderbescherming schakelt 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. Aangaande sportactiviteiten is er samenwerking met het ministerie
van onderwijs. De projecten worden tevens ondersteund door locale en
internationale vrijwilligers.

Werkbezoek Oeganda
Julienne Meijer is op werkbezoek geweest. Een belangrijk element tijdens die
periode is het contact met de gemeenschap, de vrouwen die de trainingen volgen en
het afleggen van bezoeken en monitoren van familieleden, welke bekend zijn van de
kinderen betrokken bij Blessings4you-Uganda. Tijdens deze periode wordt er een
check-up gedaan naar de ontwikkeling van de verschillende projecten en een balans
opgemaakt naar wat goed gaat, en wat verbetering behoeft in aanpak en werkwijze
en/of verandering van doelstelling. In samenwerking met the Anti Domestic Violence
Coalition inzake huiselijk geweld zijn bezoeken gebracht aan mensen in Masese.
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Projecten en activiteiten


Blessings4you-Uganda heeft een beroepsopleidend programma
waardoor mensen in de gemeenschap de mogelijkheid worden
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 Blessings4you-Uganda is er voor iedereen,
ongeschoolde jeugd, weduwen, kwetsbare vrouwen, gehandicapten en
mannen. Dit jaar zijn onderstaande trainingen aangeboden en
activiteiten uitgevoerd:
- sieraden maken
- kleermakerij
- timmervak
- landbouw
- gezondheid
- recreatie en sport
- psychosociale ondersteuning
- support ouderen
- zelfhulp groep

200 vrouwen hebben zich dit jaar aangemeld voor de trainingen
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Sieraden maken
 Osoru Jane is de coördinator van de sieraden groep 4 schoolverlaters
en 164 vrouwen namen deel en hebben hier een inkomen mee verdiend.
(652 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 is een grote ontwikkeling in
zelfstandigheid bereikt dit jaar onder de Masese sloppenwijk vrouwen.
Vrijwilliger Ward Reddick zend de sieraden in grote getale naar Canada
waar een partner de goederen aanbiedt in warenhuizen en
wegrestaurants, Hij heeft een groot aandeel en bijdrage geleverd aan het
toenemen van zelfstandigheid onder de vrouwen. Al deze vrouwen zijn er
dit jaar in geslaagd hun inkomen zodanig te vermeerderen dat zij ruim
voldoende in staat zijn voor hun eigen kinderen te zorgen en de
schoolkosten te betalen. Er vindt duidelijk een transformatie plaats binnen
de gemeenschap en men wordt steeds productiever en zelfstandiger.
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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. 45 vrouwen hebben de training afgerond
en hun certificaat ontvangen. Elke zes maanden vindt er een afronding
plaats. 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.
De schooluniformen voor de kinderen van het Family House zijn ook door
deze vrouwen gemaakt.

Vrouwen maken uniformen voor Mainstreet School
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Haken en Breien
 Als creativiteitsvak hebben we haken en breien toegevoegd.
40 vrouwen hebben hier aan deelgenomen en mooie resultaten behaald.
Door gemaakte artikelen te verkopen kan men in onderhoud voorzien.
artikelen worden te koop aangeboden in de locale shops.
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Timmervak
 In samenwerking van Hodassu organisatie onder leiding van Eustace
Kitimbo zijn 6 gehandicapte jongens en 2 meisjes getraind in het
timmervak en opgeleid tot schrijnwerker. 7 jongens die betrokken zijn bij
Blessings4you-Uganda leren tijdens de schoolvakanties het timmervak.
Materialen en gereedschap wordt aangeschaft door Blessings4youUganda. Er worden meubels gemaakt, bedden, tafels en stoelen, bureaus,
bankjes en deuren.

Landbouw
 Een mogelijkheid om inkomen 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.
De oogst van het land is in augustus binnengehaald. Bij het hele proces
zijn de kinderen betrokken geweest zodat zij de vaardigheid van
bewerken, zaaien en oogsten later zelfstandig kunnen uitvoeren.
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Als de maïs van de kolven is gehaald wordt het gemalen tot
maismeel. Van deze maïsmeel kookt men “posho” , een witte vaste
kleverige massa wat lijkt op dikke griesmeel pudding maar dan nog fijner.
Posho wordt vaak gegeten afwisselend met bonen of kool. Het is een
lokaal gerecht .

Alle kinderen betrokken bij het Family House helpen mee samen met het team
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“Posho and beans” wordt afwisselend gegeten met bonen of kool.
Het is een lokaal gerecht, de bonen zijn een perfekte vleesvervanger
Family House voor kinderen
 Vanuit deze locatie worden de plaatselijke andere projecten
geregeld en bevindt zich het kantoor.
Het Family House is een plaats waar kinderen kunnen revalideren en
opgroeien binnen een gezonde omgeving waar men de beschikbaarheid
heeft van goed water, voedsel, medicatie, zorg en hygiëne. Kinderen
kunnen hier herstellen van ziekte, ondervoeding, leven op straat en of
geweld. Het is de bedoeling dat kinderen worden herenigd met eventuele
familieleden wanneer dit mogelijk is. Het aantal kinderen fluctueert en er is
instroom en uitstroom. In het Family House zijn dit jaar 13 kinderen en/of
jongeren gerevalideerd.
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.

Voor 3 grote jongens vanaf 15 jaar die in slaap vielen op school van de
honger is er n huisje gehuurd in Masese en werd zelfstandigheid
gestimuleerd.
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Reintegrate met familieleden.
 Blessings4you-Uganda zoekt naar mogelijkheden om kinderen terug bij
eventuele familieleden te kunnen plaatsen. De Oegandese regering
stimuleert dit ook en Blessings4you-Uganda streeft uiteindelijk ernaar dit
kunnen bereiken. De residentiele zorg is dus tijdelijk.
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 dit 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 aangespoord 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 2014 zijn er drie bijeenkomsten geweest en
hebben 303 (170 vrouwen en 133 mannen) zorgverleners de bijeenkomst
bijgewoond. Dit jaar is er gewerkt aan het voorbereiden van herenigingen
die plaats zullen vinden in 2015
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.
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Scholing
 Blessings4you-Uganda is van mening dat onderwijs aan kinderen hen
in staat zal stellen een zelfstandig leven te leiden, en zodoende een
bijdrage levert aan de ontwikkeling van hun familie en de
gemeenschappen. Kinderen die 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. Er wordt van de
familieleden een bijdrage verwacht, bijvoorbeeld de aanschaf van
schoenen, of de helft vd schoolmaterialen. Dit kon echter in 2 situaties.
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 waardoor kinderen naar
school konden.
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De resultaten worden niet weergegeven in punten maar in posities
Moses heeft de lagere school verlaten en is begonnen met voortgezet onderwijs
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Rechts in wit Moses
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 Moses komt van de sloppenwijk Masese en is de oudste van
5 kinderen. Moses wil later dokter worden. Moses is een zeer toegewijde
jongen met een prachtig karakter. Hij is zorgzaam en betrouwbaar.
Zonder sponsors kan Moses niet naar school. Hij is ontzettend dankbaar
dat dit voor hem mogelijk wordt gemaakt.

Moses met moeder, broertje en
zusje in 2012

Moses resultaten 1e termijn

Daniel, Odong en Jonathan hebben in november de lagere school afgerond

jaarrapport 2014, JM

18

Wij hopen voor hen een goed vervolg te kunnen vinden in 2015
Recreatie
 Recreatieve activiteiten geven kinderen een kans om te spelen en zich
te uiten, hierdoor worden hun vaardigheden ontwikkelt en hun
zelfvertrouwen opgebouwd. Onze kinderen zijn betrokken bij
voetbalpartijen zowel in hun vrije tijd als in schoolverband, de meisjes en
de jongens. De grote meisjes zijn deel van een dansclub op school. Met
alle kinderen hebben we een koor dat regelmatig zingt in een kerk.

Voetbal spullen zijn geschonken door Stichting Footbal Maties uit Nederland

Sport: Voetbaltoernooi
 Blessings4you-Uganda heeft in samenwerking met United Cubs uit
Nederland een voetbal toernooi georganiseerd waarbij 23 scholen uit
Jinja hebben mee gedaan. Veelal 16 jarige jongens hebben
deelgenomen. Het Ministerie van Onderwijs heeft mede zorg gedragen in
de organisatie en ondersteuning op het toernooi zelf. Ook onderwijzers
van de scholen waren betrokken in het geheel. Na onderzoek met het
ministerie was gebleken dat vooral jongens van 16 jaar de laatste jaren
geen kans hadden gehad aan een sport activiteit te kunnen deelnemen.
Op 1 en 2 december zijn de wedstrijden gespeeld.
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Het thema was: Play for a smile, gesponsord door United Cubs

460 spelers hebben meegedaan, er werd gezorgd voor drinken en een
maaltijd voor iedereen die mee deed of organisatorisch betrokken was.

De eerste prijs werd behaald door Spire Road Primary School, zij
ontvingen een beker, allemaal een medaille en een voetbal tenue
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Blessings4you-Uganda heeft ook een set voetbal outfits met ballen
geschonken aan het Ministerie van onderwijs om het gemeentelijke team
van jongeren in Jinja te ondersteunen. Het verzoek kwam van alle kanten
of er in 2015 opnieuw een toernooi gehouden kan worden.

De tweede prijs werd behaald door Narambai Primary School
Zij ontvingen de beker 2e prijs, allemaal een medaille en een voetbal
outfit

Medische zorg
 Stephen heeft veel medische zorg nodig gehad dit jaar vanwege zijn
chronische botinfectie. Uiteindelijk na een grote zoektocht hebben we
een goede betrouwbare orthopedische chirurg kunnen vinden die hem
in april heeft geopereerd. Het besmette stuk bot is weggenomen. Elke dag
moest de wond twee keer worden verschoond. Ook is er twee maal een
controle uitgevoerd om te checken of alles naar wens was verlopen en aan
het genezen was. Hiervoor moest steeds een reis van 5 uur worden
afgelegd. Het gaat heel erg goed met hem nu en de infectie is sindsdien
weggebleven. Stephen gaat gewoon naar school.
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Stephen slaapt uit na de operatie

Kumi kliniek

Stephen nu

 Om malaria te voorkomen is het belangrijk te slapen onder een
muskieten net. Als we daar genoeg budget voor hebben worden deze
uitgedeeld onder de locale bewoners.
 Straat kinderen en hun families worden geacht in de gemeentelijke
ziekenhuizen vrije behandeling te krijgen. In de praktijk gebeurt dit echter
niet en doet het zich voor dat er zelfs geen medicijnen voor handen zijn.
Blessings4you-uganda schiet mensen te hulp die dringend behandeling
en/of medicijnen nodig hebben en schaft deze voor hen aan, zoals voor
Mukisa Paul geboren in mei 2014, moeder Rebecca 16 jaar. Verstoten
door de familie, gedwongen haar school te beëindigen. Helemaal niets
had ze. Blessings4you-Uganda heeft haar voorzien in de eerste
behoeftes, voor de baby en haar zelf. Voedsel, n deken, kleding en
medicatie.
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Tevens is Rebecca een aantal maanden begeleid bij het moederschap.
Vijf andere net bevallen moeders zijn geholpen met dekens, kleding,
voedsel en medicatie. Gedurende het jaar zijn 15 kinderen en 20
volwassenen geholpen met medische behandeling waarvoor
Blessings4you-Uganda de kosten op zich heeft genomen.
 Door het lopen op blote voeten en de vervuilde aarde komen infecties
aan de voeten veel voor. Een daarvan is “jiggers” 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 jiggers
verwijderd.
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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. In samenwerking met Family Hope
bezoeken wij de sloppenwijken twee keer per maand om informatie over
gezondheid, inentingen en gezinsplanning te geven. De medische hulp
helpt om kindersterfte te voorkomen maar ook van volwassenen en leert
hen hoe ziektes als b.v. malaria en HIV/aids kunnen worden voorkomen.
Tevens is er voorlichting gegevens in het gebruik van medicijnen omdat
medicijn vergiftiging hier regelmatig voorkomt. In Jinja hebben (124
vrouwen via Blessings4you-Uganda en 187 mensen uit de
gemeenschappen de gezinsplanning campagne bijgewoond die gegeven
werden in samenwerking met Family Hope.

Partners
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In Oeganda hebben we de volgende partners waar we mee samen
werken:
- Family Hope
- Our own Home
- Aids Information Center
- Amazima
- Hodassu
- Anti Domestic Violence Coalition
- Welcome Home Baby’s Home
- Al Shafa
- Nemacy
- Childprotection
- Health Office
- Ministrry of education
- Masese Co primary school
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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 ADVC, Anti
Domestic Violence Coalition, commissie in district en subdistrict welke
inspecteert op kindermishandeling en misbruik binnen de gemeenschap.
We werken samen met Aids Support Organisatie (TASO), Transparency
International,. AIDS Information Center en we zijn lid van de volgende
netwerken: Uganda Child Rights NGO Network (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
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8 Nederlandse vrijwilligers hebben dit jaar een bijdrage geleverd aan
Blessings4you-Uganda in Oeganda, waarvan de verblijfsperiode
verschillend was.
1 Canadese vijwilliger was t hele jaar betrokken.
1 Nederlandse vrijwilliger heeft een actie opgezet binnen haar eigen
netwerk in Nederland.
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 De Helpende Hand Barendrecht maakt dekens, sokken, truien,
washandjes en babykleding voor de kinderen van het Family House en
mensen van de gemeenschap.
Oegandese vrijwilligers


In Oeganda is er ondersteuning van 6 vrijwilligers.

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.
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 Blessings4you-Uganda doet ook mee met radio talkshows als middel
om mensen meer bewust te maken over kinderrechten en
kinderbescherming. We zijn lid van de Child Help Line. 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.

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 2014
Onze dank gaat uit naar:
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Minoesch Schrauwen en haar familie voor ondersteuning
aan de kinderen
De Helpende Hand Barendrecht voor sokken, truien,
dekens en washandjes
My com voor lap top
Stichting Oorsprong Doel en Zin algemene kosten
Football Maties voor voetbal spullen
Parochie Zundert, algemene ondersteuning
Dirk Bos Fonds onderwijs
Protestants Steunfonds algemene kosten
Provinciaal Economaat, algemene ondersteuning
N.N. voor algemene ondersteuning
Insinger Stichting, algemene kosten Family House
Mundo Crastino Meliore, algemene kosten Family House
Proctos Kliniek, voor koelvriescombinatie
United Cubs, voetbal toernooi
Vraag en Aanbod Wijchen ,voor algemene ondersteuning
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Familie Ubbink, voor algemene ondersteuning
Mevr. Haanstra, voor algemene ondersteuning
ChildofUganda voor medicatiekosten
Broeder Tars voor algemene ondersteuning
t Arm Kinderhuijs Breda voor algemene ondersteuning
N.N. voor algemene ondersteuning

Blessings4you-Uganda Targets 2015














Meer vrijwilligers die de organisatie in zijn totaltiteit kunnen ondersteunen
Samenwerken met Nederlandse organisaties met dezelfde visie werkend
in Oeganda
Door deze samenwerking beter de valkuilen kunnen onderkennen om
samen sterk te kunnen staan en niet te worden overruled door corrupte
personen of groepen.
Wilde Ganzen workshops bijwonen voor meer vakkennis op
managementgebied maar ook om samen ervaring te delen en zodoende
betere en doeltreffende ontwikkelingshulp te kunnen bieden en zonodig
zienswijze hierin bij te stellen
Propaganda van de organisatie op markten en in kerken
In Nederland een grotere afname van creatieve producten gemaakt door
de Oegandese vrouwen (web shop)
Toename in digitale sponsoring
Werkbezoeken om lopende projecten te monitoren en informatie op te
doen om nieuwe projecten te kunnen starten
Onderzoek naar mogelijkheden voor pleegzorg
Een geitenproject, inkomengenererend en werk voorziend
Re-integratie van kinderen met eventuele familieleden
Sporttoernooi in samenwerking met United Cubs Nederland

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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