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Voorwoord
1) Samen kunnen we meer, samen doen we meer!
Sinds Januari 2017 is Creation Africa aangesloten bij het netwerk van Partin.
Partin is de brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven (PI). Zij wil het PI een
stem geven bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en de belangen
behartigen van deze groep. De lijfspreuk: Samen kunnen we meer, samen doen we
meer, vormt de basis achter de activiteiten die Partin ontplooit. We proberen met het
collectief zaken mogelijk te maken die voor het afzonderlijke PI onmogelijk zijn.
Denk hierbij aan collectieve subsidieaanvragen, kwaliteitsverbetering door samen
werken en samen leren en het gesprek aangaan met diverse andere actoren in de
sector.

2) Creation Africa werkt in Oeganda Afrika in het Jinja district. Onze dank gaat uit
naar alle sponsoren en medewerkers die het in 2017 hebben mogelijk
gemaakt een steun te zijn voor de allerarmsten. Mede door uw
ondersteuning is het voor velen mogelijk een betere toekomst tegemoet te
gaan .
Mijn persoonlijke dank gaat uit naar:
- Welcome Home
- Arise and Shine
- Nalufenya kinderziekenhuis
- Police department Jinja
- Kinderbescherming Jinja
- Momma Luv
- NGO forum Jinja
- Egoli Africa
- Dieudonnee Bouwman
- Our Own Home
- Family Hope
- Aids Information Center
- Anti Domestic Violence Coalition
- Hodassu
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Uw samenwerking en medewerking is onontbeerlijk om ons werk ten volle te
kunnen doen.
3) Creation Africa is erg trots op de bouw van het John Heddes Centrum voor
Praktijkonderwijs waar in 2017 hard aan gewerkt is en waarvan de ontwikkelingen
in dit verslag worden weergegeven.
.
4) Creation Africa onderschrijft het belang van onderwijs en zet zich in om zoveel
mogelijk kinderen maar ook jonge mensen de mogelijkheid te bieden scholing
te volgen of een vak te leren..
5) Onverwijld blijft de zorg voor kinderen en jongeren voor Creation Africa
een prioriteit. De nodige ondersteuning aan de community voor gezonde en
sterke gezinnen is een onderdeel van ons aanbod ter bevordering van
zelfstandigheid en het behalen van de hoogste resultaten in het belang van de
kinderen. Hierbij is Creation Africa sinds 2011 gefocust op de Masese
sloppenwijken en Karomojong mensen die uit het noorden komen, Veelal
alleenstaande vrouwen met kinderen. Aangrenzend ligt de wijk Walukuba West
en Danida/Soweto. Ons werkterrein is uitgebreid naar Mpummudde en Mafubira.
Dit alles in de omgeving van Jinja.
6) In nood situaties kan er altijd een beroep worden gedaan op Creation Africa
en zijn wij bereid om hulp te verlenen met wat binnen onze mogelijkheden ligt.
Zonodig werken wij hierbij samen met andere lokale organisaties.
7) Wij zijn zeer dankbaar voor wat er in 2017 is bereikt dankzij onze sponsoren en
alle betrokken medewerkers, lokale en Nederlandse vrijwilligers.
Creation Africa zet zich 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
Creation Africa heeft sinds 2011 meegewerkt aan het behalen van de millennium
doelen. Ons deel hierin is geweest dat kinderen gered zijn van de dood, de
beschikbaarheid hadden over goed en schoon water, medicatie kregen wanneer het
nodig was en kinderen volgden onderwijs. Meer vrouwen werden zelfredzaam en
hebben een inkomen en lokale medewerkers een baan.
Kortom: meer volwassenen en kinderen hebben kans en hoop op een betere
toekomst.
Met bovenstaande doelen wil Creation Africa opnieuw bijdragen aan de werelddoelen
tot 2030.
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Organisatie Nederland
-

M. Veenker, secretaris
W. Schuit, accountancy
C. Petersen, waarnemer
J. Meijer,
voorzitter

Team Oeganda
Brian Moses Okello; locatie manager, maatschappelijk werker
Aidah Bayiga;
maatschappelijk werker
Henry Nsamba
nachtwacht
Julius Wumaru
transport

Richard Nandeke; leraar, ICT

Brian

Henry
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Richard

Organisatie Oeganda
Creation Africa werkt met een lokaal team van 5 medewerkers.en Creation Africa
werkt samen met andere loakale 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.
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. Het Nalufenya
kinderziekenhuis schakelt ons in in levensbedreigende situaties van baby’s waarbij de
ouders geen medicatie en/of voedsel kunnen betalen. Aangaande sportactiviteiten is
er samenwerking met het ministerie van onderwijs.
De projecten worden tevens ondersteund door lokale en internationale vrijwilligers.

Werkbezoek Oeganda
Julienne Meijer is op werkbezoek geweest. Een belangrijk element tijdens die
periode is het contact met de gemeenschap, follow up met de kinderen en hun families
en een schoolbezoek. De coördinatie van de bouw van de school heeft veel tijd in
beslag genomen. Dit jaar hebben we geen trainingen gegeven. Wanneer de school
klaar is wordt er een programma opgesteld en heeft Creation Africa genoeg eigen
ruimte om praktijk onderwijs te geven. Er is veel aandacht besteed aan sterk
ondervoede kinderen in het Nalufenya kinderziekenhuis. Klinieken zijn bezocht en
zwangere vrouwen voorzien van een birthing kit met alles wat nodig is voor een
bevalling. Al met al een vruchtbare tijd.
Jaarverslag 2017/JM
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Projecten en activiteiten
Creation Africa heeft een beroep opleidend programma in samenwerking met
lokale organisaties waardoor mensen in de gemeenschap de mogelijkheid wordt
geboden een vak te leren. De vaardigheden stellen hen in staat een
zelfstandig inkomen te genereren. Er is voor elke leeftijd wel een mogelijkheid en
Creation Africa is er voor iedereen: ongeschoolde jeugd, weduwen,
kwetsbare vrouwen, gehandicapten en mannen. In 2019 wordt er gestart met
de opleidingen in de nieuwe school.
Creation Africa heeft zich in 2017 gericht op::
- onderwijs kinderen
- centrum praktijk onderwijs
- geiten
- koe
- land
- recreatie
- ondervoede babies
- medische hulp
- birthing Kits

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.

Sieraden maken
Osoru Jane geeft zelfstandige training aan Masese vrouwen. De vruchten van deze
trainingen zijn nog steeds zichtbaar en dit project is uitgegroeid tot een zelfstandig
functionerend geheel waar Jane de aansturing over heeft. Momenteel functioneren we
slechts als achterban en zijn daar eigenlijk heel trots op. Zo’n 225 vrouwen verdienen
hier een inkomen mee.

Timmer les
Jongeren die graag het timmer vak willen leren of lassen geven wij de mogelijkheid om
deze te volgen bij Hodassu. Hier leert men ook de afwerking van deuren en meubels
zoals schuren en aflakken. Jongere jongens die bij ons Family House Recovery project
zijn betrokken bieden wij dit aan in de vakantie periodes wanneer er meer vrije tijd
beschikbaar is. In Oeganda gaan de kinderen al om 07,00 uur naar school en komen
pas om 18.00 uur terug. Ook op zaterdag morgen wordt er les gegeven.
Creation Africa ziet er naar uit deze lessen in 2019 te kunnen gaan geven in het
Vocational Training Center in Nakabango.
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Onderwijs kinderen

Angela, Grace, Patricia, Joy, Maria, Stella, Manuel

-

-

-

Angela, heeft de lagere school afgemaakt en is in overleg met de
familieleden bij een tante gaan wonen. Angela heeft nu een goede
basis waarmee zij in de toekomst verder kan. De familie zal haar
helpen in het maken van een vervolgopleiding.
Patricia heeft de lagere school afgerond en gaat in februari 2018
naar haar nieuwe school. Mother Kevin in Walukuba East. Patricia is
een veelbelovend meisje, heel erg creatief, goed in zingen en in
dansen. Patricia is zeer dankbaar dat zij dank zij de sponsoren de
lagere school kon afmaken.
Grace; haar resultaten waren aan de lage kant en daarom is
besloten klas 6 nog een keer over te doen.
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-

Joy gaat van de kleuterschool naar de lagere school. Joy is een
fanatiek meisje dat graag hoge punten wil halen.

Joy

-

Joshua is ook over naar de volgende klas

Jaarverslag 2017/JM

11

-

-

Maria heeft een moeilijk jaar gehad. Door de verkrachting die ze
heeft meegemaakt heeft ze van school moeten wisselen en dat was
wennen. Haar resultaten waren wat aan de lage kant. Desalniettemin
is Maria over naar klas 6.
Stella volgt het voortgezet onderwijs. Stella gaat naar school en weer
naar huis dus is niet intern. Stella is over naar klas 3.
Manuel heeft goed zijn best gedaan en is over naar groep 7.

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 de kinderen
naar school konden.

Ouderbijeenkomst lagere school maart 2017
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Les in debatteren maart 2017
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Medische hulp
Maria is 10 jaar en woonde bij haar zus en haar man in Namulesa. Zus was even bij de
buurvrouw toen de man Maria verkrachte. Allereerst is er een onderzoek bij de dokter
gedaan. Maria heeft 2 beschermende injecties gekregen. 1 ter voorkoming van HIV en
1 ter voorkoming van een geslachtsziekte. Samen met de politie en Creation Africa is er
een klopjacht gehouden met succes, de man is gevangen genomen en is berecht.
Maria had bescherming nodig. Ze gaat nu naar een nieuwe school en verblijft zo lang
als nodig is in ons Family House.

Maria met ons op weg naar de dokter
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Zoals de meeste kinderen die bij ons komen had Maria ook malaria. Malaria
parasieten blijven achter na elke infectie. Een volgende malaria aanval is dan sterker.
Maria had “plus plus” en is behandeld in Mpumudde kliniek.
Tandheelkundige hulp

De kinderen die betrokken zijn bij Creation Africa krijgen ook tand zorg aangeboden.
Maria had erg veel pijn aan een van haar kiezen welke ontstoken bleek te zijn. Een
wortelkanaal behandeling heeft haar kies kunnen redden en Maria van de pijn af
geholpen.
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In het Nalufenya kinderziekenhuis worden baby’s en jonge kinderen gebracht
in erbarmelijke toestanden. Bij een van onze bezoeken ontmoeten we vader
Henry met baby Mpanda. Vader houdt ons aan wanneer we op het punt staan
weg te gaan en doet ons zijn verhaal. Zijn zoontje heeft een bloedtransfusie
nodig maar daar heeft hij het geld niet voor. Hij is erg bezorgd want
vanmorgen nog is er een baby overleden die ook een bloedtransfusie nodig
had en waarvan de ouder geen geld had. Dit is een van de situaties waar

Creation Africa met regelmaat mee te maken krijgt. Nog dezelfde avond heeft
Mpanda zijn bloedtransfusie gekregen waarna hij zienderogen opknapte.
Zware bloedarmoede is een gevolg van malaria.
De meesten van de binnengebrachte kinderen zijn sterk ondervoed en hebben
daardoor een verminderde weerstand waardoor zij vatbaar zijn voor andere
ziektes bijvoorbeeld tbc Een ver stadium van ondervoeding heeft blindheid tot
gevolg.

2 jaar
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Voor dit meisje kwam onze hulp helaas te laat. Drie dagen nadat we haar
hebben ontmoet is ze overleden.

We vinden er ook deze oma uit het Kaliro district met een baby van haar
dochter. De dochter heeft haar man en baby verlaten en de man heeft de baby
verwaarloosd. Toen de baby bleef huilen heeft de vader haar naar oma
gebracht. De baby is Yessica 9 maanden oud. Yessica huilt de hele dag. Ze
heeft honger dat is duidelijk. Meestal komen deze kinderen uit verre dorpen
waar de vrouwen op het land werken. In Kaliro district is een epidemie aan
verwaarlozing. Vrouwen laten het kind gewoon zitten of liggen in de brandende
zon zonder de nodige zorg en aandacht. Het sterfte cijfer is hier hoog. We zijn
zo blij dat we kleine Yessica hebben kunnen helpen. Wat was het mooi om te
zien hoe ze haar toegediende maaltijden tot zich nam. Het huilen was voorbij
en kleine Yessica kon vredig slapen.
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Yessica nov 2017
Ook in het Nalufenya vonden we in maart 2017 Hadidja van 15 maanden oud. Hadidja
komt uit het Majuge district en was zwaar ondervoed.
Mama Sophia en Hadidja
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Hadidja is het negende kind van een moeder die zwaar epilepsie heeft waardoor zij
moeilijk voor het kind kan zorgen. Vader was reeds overleden. Kort voor we haar
treffen is moeder tijdens een aanval in het houtskoolvuur gevallen terwijl zij aan het
koken was. Hadidja heeft hiervan grote littekens op de arm. Tevens was er in het dorp
vanwege de droogte bijna geen voedsel. Na het toedienen van een paar dagen
vloeibaar voedsel in het ziekenhuis werd Hadidja met moeder naar huis gestuurd. De
kans op overleven in dezelfde omstandigheden was nihil. Moeders verwachting was dat
Hadidja zou sterven. Het ziekenhuis heeft onze hulp ingeroepen om deze baby een
kans te kunnen geven. Gelukkig hebben we Hadidja een plekje kunnen geven waar zij
goed verzorgd wordt. Arise and Shine voor Hadidja.

maart 2017

september 2017

Gezinsbegeleiding
Joy en familie: Joy is vijf jaar oud en woont vlak bij ons in de buurt in Mpumudde, Joy heeft twee
broertjes en een zus. Ze wonen samen met mama. Papa probeert in een ander gebied werk te
krijgen. Het gezin heeft 1 maaltijd per dag. Wat is het heerlijk om de kinderen te verwennen met een
warm bad en schone hele kleding en ze daarna te zien stralen. Ontworming was nodig voor de
kleintjes en extra vitamine voor de kleine Ebenezer. Joy kan dankzij onze sponsor nu ook naar
school en daar is ze maar wat trots op. De truien zijn gemaakt door Helpende Hand Barendrecht.
Moeder had zorgen om het betalen van de huur en de afwezigheid van vader. Met vader hebbben
we gesprekken kunnen voeren over het belang van aanwezigheid en beschikbaarheid voor moeder
en het gezin, niet alleen in financiën maar ook mentaal en emotioneel in moeilijke omstandigheden.
Vader onderschreef de noodzaak en kwam permanent bij zijn gezin wonen wat een positieve
uitwerking had voor zijn vrouw en kinderen. Moeder heeft een naaimachine gekregen van Creation
Africa zodat zij ook haar talent in kleermakerij kan inzetten voor het gezin. Een prachtige familie,
lieve ouders en bijzondere kinderen.
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Mama, Joy, Ezra en Ebenezer

In samenwerking met Momma Luv uit Nederland zijn onderstaande gezinnen
geholpen met een kraampakket. Kersverse ouders uit Nederland schenken
van hun ontvangen kraamcadeaus aan een moeder in een ontwikkelingsland
om een goede start te kunnen maken met de baby in Oeganda.
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Afhankelijk van de behoefte is er kleding gekocht, een baby bedje met

muskieten net, drinkbeker, zeep, dekentjes, drinkfles, wasteil of badje,
babyzalf en o.a. rijst en suiker voor de jonge ouders.

Baby Jason en baby Henry met hun cadeaus.
Behoeftige gezinnen in de Masese sloppenwijk zijn voorzien van kleding
voor de kinderen.
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Masese moeders die net bevallen zijn in Main Hospital kregen een
handgemaakt kraamcadeau van Mevr. Hummelman uit den Bosch.

Birthing Kits
Dankzij de Birthing Kit Foundation uit Australië konden een honderdtal zwangere
vrouwen worden voorzien van een Birthing Kit. In deze kit zitten alle benodigdheden om
de bevalling zo hygiënisch mogelijk te laten verlopen voor moeder en kind.
De kit bevat: een plastic laken, steriele gaasjes, steriel navelstreng koord,
handschoenen, een scheermes en zeep. Door de beschikbaarheid van deze materialen
hebben deze vrouwen meer kans op een voorspoedige bevalling in de Mpumudde en
Walukuba kliniek. In het kader van de birthing kits werken wij samen met Egoli Africa.
De kit wordt overhandigd aan de zuster wanneer de geboorte zich aandient en de
vrouw op het punt van bevallen staat. Deze materialen zijn een vereiste maar de
meeste vrouwen hebben het geld niet ze aan te schaffen. De vrouwen zijn zeer
dankbaar met deze hulp aan hen geboden.
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Ook in het kader van gezinsondersteuning worden elk jaar zo’n tien ouderen
voorzien van voedselpakketten. Dit zijn mensen met geen inkomsten vaak op
hoge leeftijd die onder zeer minimale omstandigheden leven.
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Creation Africa is blij dat we in 2017 7 geiten konden schenken binnen de
Masese sloppenwijk en de Mpumudde gemeenschap. Wat waren we verheugd
met de kleintjes die geboren werden zodat meer mensen in het bezit kunnen
zijn van een kostbaar geitje of bokje. De dieren zorgen voor melk, vlees en
inkomsten waardoor de zelfstandigheid toeneemt binnen de gemeenschap.
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Sport activiteiten
Het United Cubs voetbal toernooi op 30 en 31 augustus was een groot succes.
20 scholen vanuit het Jinja district waren betrokken. Het toernooi is georganiseerd in
samenwerking met het ministerie van sport.

voorbereidingen

1e prijs, Mainstreet lagere school
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2e prijs, Kira lagere school

3e prijs, Narambai lagere school
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Bijzonder was de aanwezigheid van Daphne Schreurs van United Cubs.
Al met al een feestelijk gebeuren.
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Zwemmen is een vast onderdeel in de vakantie.

Centrum voor praktijk onderwijs
Om kansarme jongeren een kans te geven een vak te leren is er gewerkt aan
het Centrum voor Praktijk onderwijs, locatie Nakabango. De fundering is
gelegd, buiten en binnen muren zijn klaar. Rest nu nog het dak, ramen,
toiletten elektriciteit en de afwerking. Creation Africa is heel erg blij met deze
ontwikkelingen waardoor jongeren, inclusief jongeren met een handicap hier
een opleiding kunnen gaan volgen. Er zal een bestuur worden ingesteld zodat
de school na de opstart in staat is zelfstandig te functioneren. Al met al een
grote aanwinst voor de gemeenschap. Er zullen vakken zijn als: timmeren,
lassen, kleermakerij, schilderen en het kappersvak.

Jaarverslag 2017/JM

29

Jaarverslag 2017/JM

30

Tot zover mag het resultaat er wezen nu alleen het dak nog, de deuren en de
ramen en dan de afwerking.
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We zijn blij u te kunnen mededelen dat Creation Africa een stuk land heeft
aangekocht in Mauta Village afmetingen 50 x 100 ft.
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En we hebben een koe, haar naam is Bertha!

Samenwerking:
Creation Africa werkte in Oeganda samen met:
- Welcome Home
- Aids Information Center
- Amazima
- Hodassu
- Anti Domestic Violence Coalition
- Arise and Shine
- Nile International Hospital
- Nalufenya kinderziekenhuis
- Nemacy
- Childprotection
- Health Office
- Ministrry of education
- Egoli Africa
- Initiative Uganda
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 sub district 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, VIVAnetwerk en het Oegandese NGO Forum.
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Vrijwilligers
Creation Africa werkt met vrijwilligers die een bijdrage kunnen leveren in kennis
en onderwijs ter ondersteuning van de verschillende projecten.
Nederlandse vrijwilligers
3 Nederlandse vrijwilligers hebben dit jaar een bijdrage geleverd
1 Nederlandse vrijwilliger is op locatie geweest ter ondersteuning
1 Nederlandse vrijwilliger heeft baby kleertjes
gebreid voor Oegandese baby’s
1 Nederlandse vrijwilliger heeft geholpen met vertaalwerk
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
hun prestaties te volgen. 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 email en whats
app. Maandelijks is er door de lokale manager een financieel rapport gemaakt. Van
hieruit wordt een jaar overzicht gemaakt. Elk jaar wordt er een jaarverslag en een
jaarrekening uitgegeven. Deze zijn te vinden op onze website.

Creation Africa Targets 2018/2019
-

Eigen huis Family House
Extra land
Bouw school afronden
Plan activiteiten Praktijk onderwijs
Aanstellen bestuur school

Jaarverslag 2017/JM
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Vanzelfsprekend is het onze wens dat meer kinderen gezond kunnen opgroeien,
naar school kunnen gaan en in een liefdevolle omgeving kunnen opgroeien en 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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