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Voorwoord
2021, een jaar in afwachting. Basisscholen werden in mei geopend en in juni alweer
gesloten. Het land heeft meer te lijden gehad onder restricties dan onder een virus.
Als Creation Africa hebben wij getracht om er te zijn voor de gemeenschap met de
beschikbare mogelijkheden. Er zijn wat trainingen gegeven en hebben jonge
tienermoeders kunnen ondersteunen. Het aantal tienerzwangerschappen is met een derde
toegenomen sinds de lockdowns. Met het oog op de toekomst heeft Creation Africa een
stuk land van 2 1/s ha kunnen kopen in Itangala. Ook zijn we een koe rijker. Afwachten wat
het komende jaar gaat brengen en ik hoop dat er een mogelijkheid komt om ter plekke
aanwezig te kunnen zijn. Dankbaar voor ons lokale team, voor hun trouw en toewijding.
Bijzonder dank ook aan onze ondersteuners die door alles heen ons werk en de betrokken
mensen een warm hart toedragen.
Het doet mij genoegen U middels dit jaarverslag op de hoogte te brengen.
U die de motor bent en het mogelijk maakt ons werk te kunnen voortzetten.
Wij zijn enorm dankbaar voor alle mogelijkheden die ons in staat stellen onze visie en
missie uit te dragen.
1) Creation Africa werkt in Oeganda Afrika in het Jinja district.

-

In samenwerking met:
Welcome Home
Arise and Shine
Nalufenya kinderziekenhuis
Police department Jinja
Kinderbescherming Jinja
MommaLuv
NGO forum Jinja
Egoli Africa
Our Own Home
Family Hope
Aids Information Center
Anti Domestic Violence Coalition

2) Creation Africa heeft als prioriteit een hulp te zijn voor wezen, halfwezen
ondervoede en zieke kinderen en het geven van Family Support door middel van
gezinsondersteuning.
.
3) 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..
4) 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
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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 Karamojong 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 Mpummude en Mafubira.
Dit alles in de omgeving van Jinja.
5) In noodsituaties 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.
6) Wij zijn zeer dankbaar dat het team van Creation Africa hun trouw heeft bewezen
te midden van een onzekere periode met beperkte mogelijkheden. Samen richten
wij ons op de toekomst, vol hoop.

Julienne Meijer
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Missie
Creation Africa streeft ernaar 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 hiervoor 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 tegengaan
• 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
- C. Petersen, waarnemer
- J. Meijer, voorzitter

Team Oeganda
-

Richard Kyagera, locatie manager, leraar
Moses Angolere; project waarnemer
Henry Nsamba; nachtwacht
Julius Wumaru; transport

Richard
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Julius

Henry

Organisatie Oeganda
Creation Africa werkt momenteel met een lokaal team van 5 medewerkers, 3 vaste
en 2 op afroep. Creation Africa werkt samen met andere lokale 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, zij worden ingeschakeld bij
een vermoeden van fysiek of geestelijk misbruik. 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 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 hierbij 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.

Jaarverslag 2021/JM

8

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.
Creation Africa heeft zich in 2021 gericht op:
- onderwijs kinderen ()
- training en workshops vrouwen
- ondersteuning moeders
- ondersteuning tienermoeders
- medische hulp
- birthing Kits
- aankoop land
- agricultuur

Onze activiteiten kunnen worden aangepast afhankelijk van de ontstane behoefte.
Er kan dus al gaandeweg een project worden toegevoegd of afgerond. Natuurlijk
streven wij er naar tijdelijke projecten binnen de gestelde termijn tot een succes te
brengen, dit al dan niet in samenwerking met andere organisaties in de regio.

Onderwijs kinderen
-

In mei werden de basisscholen geopend, echter in juni weer gesloten tot
grote teleurstelling van de kinderen. Joy ging vol goede moed voor korte
duur Opnieuw afwachten wanneer scholen nu definitief open zullen
gaan. Moses heeft zich toegespitst op een online training, evenals
Richard om zodoende hun kennis te kunnen vermeerderen.
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Vloeibare zeep maken
-

26 vrouwen hebben deelgenomen aan de workshop zeep maken
Deze keer in de Masese sloppenwijk gemeenschap
Er werd actief meegedaan en er zijn aantekeningen gemaakt van de te
volgen stappen en de benodigde ingrediënten
Iedereen kreeg de zelfgemaakte zeep mee naar huis
Naast persoonlijk gebruik is het een gewild artikel om te verkopen wat
inkomen genereert en de vrouwen in staat stelt in andere behoeften van
hun gezinnen te voldoen
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Ondersteuning aanstaande moeders
-

Op 24 mei is aan 52 vrouwen een Birthing kit gebracht in de Mpumudde
maternity clinic. Deze kit bevat: plastic zeil, steriel gaasjes, steriel navelstreng
koord, handschoenen, scheermesje en zeep. De kit wordt door de moeder
gegeven aan de zuster wanneer de vrouw gaat bevallen zodat deze een
beschikking heeft over gesteriliseerde benodigdheden.

-

Ook In het Iganga district in het dorpje Kasambika is aan 42 vrouwen een
Birthing Kit gegeven om de kans op een hygienische bevalling met
gesteriliseerde materialen te bevorderen.
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-

Het aantal zwangerschappen onder teenagers is sinds sluiting van de scholen
en de lockdowns sterk toegenomen. Hier bij de Kasambika kliniek zijn
7 teenagers voorzien van een birthing kit. De jongste bekend bij de kliniek is
13 jaar.

Met dank aan de Birthing Kit Foundation te Australie.
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-

Ook in het kader van ondersteuning aan moeders zijn deze tienermoeders
verrast met een pakket met benodigdheden voor de baby. Wat een vreugde op
de gezichten te lezen. Dankzij MommaLuv konden wij deze jonge moeders
verblijden. Nu kan mijn baby komen zei een van de meisjes, want nu heb ik
alles wat ik nodig heb voor als de baby komt.

Jaarverslag 2021/JM

14

Fatuma met Samuel,
geboren 01-12-2021

Miriam met Jeremiah,
geboren 21-10-2021

- Jong en dapper zijn deze kersverse moeders die verblijd werden met hun baby’s.
Het wonder van nieuw leven, voor de jonge moeders een hele ervaring en
grote verandering. Moeder en kind zijn dankbaar met elk gebaar van liefde en zorg
naar hen toe.

Eunice met dochter Mary, geboren 15-11-2021
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Ondersteuning vrouwen in Masese slum
-

In de Masese sloppenwijk is er 2 dagen een workshop gegeven over het maken
van wasbaar maandverband. De vrouwen is uitgelegd hoe beschikbare
geschikte materialen hiervoor gebruikt kunnen worden zodat ook gebruikte
kleding hergebruikt kan worden. Slechts het middelste materiaal wordt nog
aangeschaft. Op deze manier worden kosten bespaard en op een goedkope
manier nieuwe materialen gemaakt. Het maandverband zal voor een redelijke
prijs worden verkocht aan elkaar zodat zoveel mogelijk vrouwen de beschikking
kunnen hebben over het product. Er hebben 7 personen deelgenomen.
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Geiten en koe
-

Wat zijn de geiten prachtig geworden en wat zijn ze gezond.
Met het oog op eigen land hebben we de geiten ingeruild voor een koe.
Complimenten voor de mensen die zo goed voor de geiten hebben
gezorgd. De koe is overgedragen aan de lokale zorgdrager.
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Bananen oogsten
-

Op het land in Lwanda met de 60 bananenbomen was het hard nodig om
onkruid te verwijderen Erg mooi om te zien hoe zij vrucht gaan dragen. Ook zijn
er bomen die zich verstekt hebben. Deze stekken kunnen weer worden
uitgeplant zodat het aantal bomen vermeerdert.
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-

Een gedeelte van de oogst is voor de medewerkers van het team en de
kinderen
Een ander gedeelte is voor de verkoop en een aanvulling in de
wekelijkse kosten voor onderhoud

Toekomstinvestering
-

In het dorp Bukolokoti /Itangala in Iganga district heeft Creation Africa 2 1/2
acres aan land aangekocht.. Er is genoeg plaats om een eigen ruimte op te
bouwen van waaruit gewerkt kan worden voor het lokale team en voor de
opvang van kinderen die herstel nodig hebben. Daarnaast kan er op hetzelfde
land agricultuur plaatsvinden en is er ruimte om vee te houden. De nodige
voorbereidingen zijn getroffen en het land is met de beschikbare techniek
omgeploegd.
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Creation Africa Targets 2022/2023
-

Wens eigen huis Family Recovery Project op eigen land in Bukolokoti
School follow up
Agricultuur en dieren welzijn

Ook 2021 is het van belang geweest elkaar te bemoedigen en ondanks wat er in de
wereld gebeurt de hoop niet te verliezen. Samen zijn we er voor elkaar.

Onverwijld blijft de visie van Creation Africa van kracht: er zijn voor
de weduwe en wezen, moeder en kind, de ouderen, gezinnen,
zorgdragers, zieken en allerarmsten.
Met hoop op een betere toekomst.
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