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Voorwoord

1.  Vanaf 7 september 2015 gaan wij door het leven als Creation
Africa. Creation staat voor: Schepping, iets bestaands maar ook voor
iets nieuws; creëren. In dit verslag zullen daarom beide namen nog worden
gebruikt. In Africa helpen wij mensen zodat levens verbeteren en
omstandigheden veranderen. In de afgelopen 4 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 er ook activiteiten met mensen uit deze regio zijn
uitgevoerd . 105 (25 mannen, 80 vrouwen) kinderen werden geholpen.
Blessings4you-Uganda heeft 270 leden van de gemeenschap te Jinja Walukuba
West en Masese gebied met vakkennis toe kunnen rusten waardoor familieleden
zelf in staat zijn om kinderen thuis te ondersteunen.

2. In samenwerking met de Kinderbescherming heeft Blessings4you-Uganda
gewerkt aan oplossingen in crisissituaties en de bescherming van kinderen.
126 kinderen (33 mannelijk en 93 vrouwelijk) werden geholpen.

3. Tevens maakt Creation Africa 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 voor de tweede keer in december georganiseerd door Creation Africa onder
23 scholen in het district was een waar succes, speciaal voor 15 en 16 jarigen die de
kans kregen wedstrijden te spelen. 731 kinderen hebben hier aan deel genomen,
deze keer veel meisjes.

4. Armoede en een toename van huiselijk geweld heeft er toe geleidt 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.

  5. Wij zijn zeer dankbaar voor wat er is bereikt mede dankzij onze sponsoren
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
Creation Africa 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 een goede toegang tot
basisvoorzieningen die hier voor 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 tegen gaan
 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

Blessings4you-Uganda heeft de laatste vier jaar 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 voor een betere
toekomst.

Met bovenstaande doelen wil Creation Africa opnieuw bijdragen aan de werelddoelen
tot 2030.
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Organisatie Nederland

- M. Veenker, secretaris
- 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

Creation Africa 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 Creation Africa samen met
het Anti Domestic Violence Coalition, samen met hen bezoekt onze maatschappelijk
werker 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 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 hier bij betrokken. Aangaande
sportactiviteiten is er samenwerking met het ministerie van onderwijs.
De projecten worden tevens ondersteund door lokale en internationale vrijwilligers.
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Werkbezoek Oeganda

Julienne Meijer is 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 die betrokken zijn Creation Africa. Tijdens deze periode is 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 de Anti Domestic Violence
Coalition inzake huiselijk geweld zijn bezoeken gebracht aan mensen in Masese.
Dit jaar is er veel aandacht besteed aan het re-integreren en/of door laten stromen
van kinderen die de laatste vier jaren zijn gerevalideerd.
Met succes zo u verder in dit verslag kunt lezen.

Familie van Faith bezoeken
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Projecten en activiteiten

 Creation Africa heeft een beroep opleidend programma in samen
werking met lokale organisaties 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 Creation Africa is er voor
iedereen: ongeschoolde jeugd, weduwen, kwetsbare vrouwen,
gehandicapten en mannen. Dit jaar zijn onderstaande trainingen
aangeboden en activiteiten uitgevoerd:

- sieraden maken
- kleermakerij
- taarten maken
- timmer vak
- gezondheid
- recreatie en sport
- psychosociale ondersteuning

200 vrouwen hebben zich in 2014 aangemeld voor de trainingen

Onze activiteiten kunnen worden aangepast afhankelijk van de ontstane behoefte.
Er kan dus al gaande weg 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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Sieraden maken
 Osoru Jane is de coördinator van de sieraden groep 6 schoolverlaters
en 168 vrouwen namen deel en hebben hier een inkomen mee verdiend.
(660 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.
De resultaten in dit onderdeel zijn nagenoeg hetzelfde als in 2014.

Sieraden In Nederland

       Als onderdeel van de Vasten Aktie door de San Salvatore
                 Gemeenschap te ’s Hertogenbosch zijn er voor de Masese vrouwen
                 Sieraden verkocht aldaar waarvan de opbrengst 320,00 euro
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welke van harte in ontvangst werden genomen in Oeganda
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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. 87 vrouwen hebben de
training kleermakerij dit jaar afgerond en hun certificaat ontvangen. De
cursus bestaat uit 2 onderdelen: basis vaardigheden 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
sloppen wijken werken vrouwen als zelfstandige voor verstel
werkzaamheden en op aanvraag.
De schooluniformen voor de kinderen van het Family House zijn ook door
deze vrouwen gemaakt. 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.
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Om de uitreiking te vieren heeft het Oegandese team een maaltijd bereid voor de
geslaagden.

Dankzij vrijwilligster Minoesch Schrauwen heeft Scovia haar eigen naaimachine
waardoor zij in staat is inkomen te verwerven.
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Workshop taart maken

26 vrouwen hebben deel genomen aan de training taarten maken. De
vrouwen hebben geleerd hoe het beslag te maken. Deze vrouwen koken op een
houtskool vuurtje. Voor de cake kan een gewone lokale “sauce pan” gebruikt worden.
Hier hebben de vrouwen ook de beschikbaarheid van een Nederlandse wonder pan.
De kunst is om het vuur op de juiste temperatuur te laten branden.
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Het resultaat mag er wezen!

Timmer vak

 In samenwerking met Hodassu onder leiding van Eustace Kitimbo zijn
7 gehandicapte jongens en 3 meisjes getraind in het timmer vak en
opgeleid tot schrijnwerker. 7 jongens die in 2015 betrokken zijn bij
Creation Africa hebben tijdens de schoolvakanties het timmer vak geleerd..
Materialen en gereedschap zijn aangeschaft door Creation Africa. Er zijn
meubels gemaakt, bedden, tafels en stoelen, bureaus, bankjes en deuren.

      Bankjes gemaakt door de jongens                                Krukje gemaakt door Godfrey
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Family House ontwikkelingen

 Vanuit deze locatie worden de plaatselijke andere
projecten geregeld en bevindt zich het kantoor.
Deze gezinsvorm is een plaats waar kinderen kunnen revalideren en
opgroeien binnen een gezonde omgeving waar men de beschikbaarheid
heeft over schoon 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. Dit jaar zijn we in staat geweest 4 kinderen te
herenigen met familie leden en 4 Kinderen zijn doorgestroomd naar
andere organisaties die speciaal op oudere jongeren zijn gericht. 1 Kind is
een praktijk vak gaan doen wat beter bij hem paste en waarmee hij ook
inkomen verdient. Met dit inkomen ondersteunt hij zijn moeder en broers
en zussen.
                        Faith met haar tante Hanipher

Na monitoring en begeleiding is Faith herenigd met haar familie en is de
familie in staat om de volledige verantwoording voor haar te nemen.
Faith heeft dit jaar de lagere school afgerond
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.

Ook Angela is terug naar een tante gegaan. Een gedeelte van de
schoolkosten zal nog worden betaald door Creation Africa tot Angela de
lagere school heeft afgerond.

Veel zorg en aandacht hebben wij besteed aan Stephen die leed aan een
chronische bot infectie. Met de hulp van Dr. Robert Orthopedisch chirurg in
Kumi en twee operaties, veel verzorging van ons lokale team en een
plaatselijke zuster heeft hij zijn been kunnen behouden. Het ging zo goed
met Stephen en zijn familie dat hij terug bij hen kon gaan wonen. Stephen
maakt het goed en gaat naar de lagere school.
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Isaac is ondergebracht bij vrienden n.l. de hoofd leraar van Kyabirwa
Primary School de Hr. Moses Robinah. Met Isaac gaat het goed en hij is
gelukkig bij Moses en zijn familie.

   Isaac met de bal

Daniel heeft de lagere school afgerond en volgt nu middelbaar onderwijs. In
de vakantie verblijft Daniel bij familie leden en gedurende de school periode
is hij intern. Omdat Daniel een hele goede student is en hoge punten
haalde heeft hij een studie financiering gekregen bij Brac International.
Deze studie financiering zal zijn hele middelbare school van kracht zijn.

     Odong                    Daniel                    Jonathan
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Odong is doorgestroomd naar The Sanctuary een organisatie alleen voor
wat oudere jongens tot en met 21 jaar. Odong heeft het goed naar zijn zin
daar en heeft regelmatig contact met de andere jongens waar mee hij in het
project is geweest. Odong volgt onderwijs.

Jonathan is herenigd met zijn broer die bij 1Morechild verblijft. Ook
Jonathan heeft het goed naar zijn zin en het gaat hem goed. Jonathan gaat
graag naar school en houdt van voetballen.

Moses links met zijn snoepwinkeltje en Manuel

Moses is bij zijn zus Lydia geplaatst bij 1Morechild. Moses volgt
middelbaar onderwijs en is intern. In de vakanties speelt hij veel voetbal.
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Godfrey hier met trui sjaal en muts van de Helpende hand uit
                                                      Barendrecht

Godfrey is als opperman gaan werken in de bouw. Uit de school resultaten
was gebleken dat Godfrey niet echt gemotiveerd was om te studeren en
liever met handen werkt. Met de verdiensten van zijn werkzaamheden
ondersteunt hij zijn moeder en broers en zussen. Godfrey is nu erg in zijn
element.

Creation Africa is heel tevreden over het verloop en de ontwikkelingen bij deze
jongeren en heeft een positieve invloed gehad op de vorming van hun karakters.
Door goede zorg, medicatie en hygiëne zijn zij opgegroeid tot sterke jongeren met
goede mogelijkheden voor de toekomst.

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 bijeenkomst
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. Men wordt ook herinnerd aan het feit dat kinderen bij hen
horen en tijdelijk bij Creation Africa kunnen zijn. Mede door de
persoonlijke begeleiding aan familie leden door onze maatschappelijk
werker is Blessings4youUganda in staat geweest kinderen te laten re-
integreren in families.
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Scholing

 Creation Africa 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 het revalidatie programma door lopen
volgen les aan de lokale school. De kinderen worden voorzien van
uniformen en schoolbenodigdheden. Ouders worden aangemoedigd om
in basisbehoeften zoals voedsel, schoenen, tassen, schriften, pennen
en potloden bij te dragen in de toekomst. Creation Africa verwacht van
familieleden een bijdrage, bijvoorbeeld de aanschaf van schoenen, of
de helft v.d. schoolmaterialen. Bij elk kind wordt naar de mogelijkheden
gekeken die er zijn. Ieder kind krijgt hierin een persoonlijke benadering
afhankelijk van de mogelijkheden/ De maatschappelijk werkers
bezoeken de school om de kinderen te monitoren op de aanwezigheid
en prestaties. De kinderen worden begeleid met hun huiswerk en
oefeningen thuis. We zijn dankbaar voor donateurs die jongeren met
collegegeld hebben ondersteund waardoor kinderen naar school
konden.
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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. Zwemmen valt hier ook onder. De kinderen dragen muzikaal
bij in de kerk.

Sport: Voetbal toernooi

 Creation Africa heeft in samenwerking met United Cubs uit
Nederland voor de tweede keer een voetbal toernooi georganiseerd
waarbij 23 scholen uit Jinja hebben mee gedaan. Veelal 16 jarige jongens
en meisjes 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.

Vier dagen heeft het voetbaltoernooi "United Cubs" Play for a Smile eind
november geduurd. Het was een groots festijn en een mooie afsluiting
van het schooljaar. 731 kinderen in totaal van 23 scholen in Jinja hebben
aan het toernooi deelgenomen.

1e prijs meisjes; Mainstreet School.
2e prijs meisjes; Army Boarding School.
1e prijs jongens; Walukuba West Primary school.
2e prijs jongens; Help Primary School Walukuba West.
Met dank aan de sponsors van United Cubs Nederland.

                1e prijs meisjes Mainstreet School Jinja
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                             2e prijs meisjes Army Boarding School

1e prijs jongens, Walukuba West Primary School
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Hardloop wedstrijden

 Mainstreet School heeft voor de klassen hardloop wedstrijden
                     georganiseerd. Manuel is eerste geworden en heeft een wiskunde set
                     gewonnen. Grace won een bord wat ze op school kan gebruiken

Voetbalwedstrijden

Samen met jongens vanuit de lokale gemeenschap worden er voetbal
wedstrijden georganiseerd. De shirts die de jongens hier dragen zijn
geschonken door Football Matties uit Nederland evenals de schoenen.
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Zwemlessen

Door Oeganda stroom de Nijl. Ook het gigantische Victoria meer is er te
vinden. Weinig mensen kunnen zwemmen. De kinderen die bij ons
revalideren krijgen zwemles. Natuurlijk is het zwemmen voor de kinderen
ook een vorm van ontspanning.

Medische Zorg

Tandarts

 Een onderdeel van medische zorg is goed onderhoud van het gebit.
 Hieronder ziet u Manuel die voor een behandeling van cariës bij de
 tandarts is.
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Eerste hulp

           In nood situaties biedt Creation Africa medische hulp aan mensen die
                      acuut zorg nodig hebben. Tijdens het werk bezoek in Oeganda door

           Julienne Meijer bleek de moeder van Patricia wonende in de sloppenwijk
Masese in ernstige toestand en uitdroging in het Main Hospital te liggen.
Samen met Patricia heeft Creation Africa dagelijkse zorg geboden en er
voor gezorgd dat de medische behandeling en de medicatie kon worden
betaald.

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 (130
vrouwen via Blessings4you-Uganda en 164 mensen uit de
gemeenschappen de gezinsplanning campagne bijgewoond die gegeven
werden in samenwerking met Family Hope. Deze bijeenkomsten werden
bijgewoond door Brian Moses Okello, maatschappelijk werker.
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Partners

 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
- Egoli Africa

 Netwerking en samenwerking met andere instanties is een
belangrijke factor voor Creation Africa, gedurende het jaar hebben wij
samengewerkt met verschillende organisaties Dit was in de vorm van
workshops, gezamenlijke uitvoering van activiteiten, informatie-
uitwisseling, wederzijdse bezoeken en contacten met maatschappelijke
organisaties en de overheid zowel op gemeenschap, district, nationaal en
internationaal niveau. Blessings4you-Uganda lokaal 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

 Creation Africa werkt met vrijwilligers die een bijdrage kunnen
leveren in kennis en onderwijs ter ondersteuning van de
verschillende projecten.
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Nederlandse vrijwilligers

 5 Nederlandse vrijwilligers hebben dit jaar een bijdrage geleverd
1 Canadese vrijwilliger was t hele jaar betrokken.
1 Nederlandse vrijwilliger is op locatie geweest ter ondersteuning
   Minoesch Schrauwen
2 Nederlandse vrijwilligers hebben bijgedragen aan de nieuwe web-
   Site: Erika de Ridder en Martijn Vermeulen
1 Nederlandse vrijwilliger Mevr. Hummelman heeft baby kleertjes
  gebreid voor Oegandese baby’s
1 Nederlandse vrijwilliger heeft geholpen met vertaalwerk; Marian
  Veenker

 De Helpende Hand Barendrecht maakte dekens, sokken, truien,
washandjes en babykleding voor de kinderen van het Family
House en mensen van de gemeenschap.

Oegandese vrijwilligers

 In Oeganda was er ondersteuning van 6 vrijwilligers.

Gemeenschap activiteiten

 Creation Africa 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 werden 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.

Communicatie en rapportage

 Communicatie tussen Oeganda en Nederland geschiedde veelal via
skype, telefoon en email. Door het gebruik van Smart Phones en de
beschikbaarheid van Whats App is de communicatie sterk verbeterd en
veel directer. Op deze manier kan er sneller op elkaar worden
ingespeeld. Onze dank gaat hier voor uit naar de Rabobank te
Amsterdam die deze telefoons heeft geschonken voor onze
medewerkers. Maandelijks is er door de lokale manager een financieel
rapport gemaakt. Van hieruit wordt een jaar overzicht gemaakt.
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Elk jaar wordt er een jaarverslag uitgegeven. De jaar overzichten zijn te
vinden op onze website

Support 2015

Onze dank gaat uit naar:

 De vrijwilligers voor hun bijdrage
 De Helpende Hand uit Barendrecht voor sokken, truien dekens en

washandjes
 Rabo Bank Amsterdam voor smart phones
 Charitas Groot Zundert, algemene ondersteuning
 Football Maties voor voetbal spullen
 United Cubs voor sponsoring voetbal toernooi
 De Recycling West Land, algemene ondersteuning
 Kringloop winkel Re-Sell, algemene kosten
 Provinciaal Economaat, algemene ondersteuning
 Mevr. Zwijenberg, algemene ondersteuning
 Mundo Crastino Meliore, algemene kosten
 San Salvatore ’s Hertogenbosch/ Cordaid
 F. Olaribigbe, algemene ondersteuning
 Vraag en Aanbod Wijchen, algemene ondersteuning
 Familie Ubbink, voor algemene ondersteuning
 Mevr Haanstra, algemene ondersteuning
 Stichting t Keerpunt, algemene ondersteuning
 Provinciaal Dominicanen, training
 t Arm Kinderhuys Breda, algemene ondersteuning
 Momma Luv voor kraam pakket
   Stichting Fidos, algemene ondersteuning
   Stichting de Westberg, onderwijs
   Protestants Steunfonds, algemene ondersteuning

Creation Africa Targets 2016

 Meer vrijwilligers die de organisatie in zijn totaliteit 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

 In Nederland een grotere afname van creatieve producten gemaakt
door de Oegandese vrouwen (web shop)

 Toename in digitale sponsoring
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  Afronden lopende projecten en onderzoek voor nieuwe mogelijkheden
   Onderzoek naar mogelijkheden voor pleegzorg duurt voort
 Sponsor voor een geitenproject, inkomen genererend en werk voorziend
 Bouw timmer werk plaats Hodassu
 Inrichten vrijwilligers ruimte

 Als laatste nog een prettige mededeling: Om financiën te sparen zijn wij op zoek
 gegaan naar een ander huur pand met meer mogelijkheden voor vrijwilligers.
 Wij hebben een pand gevonden in Mpummude, Musita Lane 12 en zijn er zeer content
 over. Aan de inrichting moet nog veel gebeuren en daar  zullen we in 2016 aandacht
 aan besteden.

                                                                 In aanbouw

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.


