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Beëindiging samenwerking project Buhweju
In de periode 2007 tot en met 2011 hebben wij in samenwerking 
met pastor Israël en de gemeenschap in Buhweju ontzettend 
veel kunnen realiseren. Een kerk, een kliniek, een schoolge-
bouw met maar liefst drie verdiepingen en verblijven voor de 
leraren. Het project is daarmee een enorme aanwinst voor de 
gemeenschap in het afgelegen gebied waar deze voorzieningen 
gemist werden.  

In de afgelopen jaren merkten wij echter dat de samenwerking 
steeds stroever ging lopen. Vanuit Nederland was het lastig 
contact te krijgen met pastor Israël en verantwoording over 
de voortgang van het project bleef uit. Tijdens onze bezoeken 
aan het project hebben we zaken bespreekbaar gemaakt en 
afspraken gemaakt voor de toekomst. Dat bracht helaas niet 
de gewenste verbetering. Eind 2015 bereikten ons steeds meer 
negatieve signalen over het functioneren van Israël op het 
project en de nevenfuncties die hij leek te bekleden. De Neder-
landse Stichting Twawebwa, die ook op het project werkzaam 
was, heeft om deze reden besloten zich terug te trekken uit het 
project. Als Stichting Mukwano hebben wij ons op dat moment 
laten adviseren door Sarah Jjuuko en Sander van Zanten, een 
Nederlands/Oegandees echtpaar dat de weg kent en de taal 
spreekt in Oeganda. Onze hoogste prioriteit was daarbij dat het 
project en de investeringen niet verloren zouden gaan.  

In 2016 en 2017 heeft Sarah zich samen met onze Oegandese 
advocaat en de Regional District Officer (RDC) van Buhweju 
hard gemaakt voor herstel van het contact met Pastor Israël. 
De RDC heeft daarnaast de lokale gemeenschap aangespro-
ken op hun verantwoordelijkheid in het draaiend houden van 
de voorzieningen die aan hen geschonken zijn. Ondanks de 
meermaals uitgestoken hand blijft het contact met Israël uit en 
zien wij geen andere mogelijkheden om de verbinding met het 
project in stand te houden.

Om deze reden hebben wij besloten de samenwerking met pas-
tor Israël en zijn Gods Hand and Feet Ministries te beëindigen. 
Wij hebben er alles aan gedaan wat in ons vermogen ligt om 
betrokken te blijven bij het project. Daarbij zijn wij tot het inzicht 
gekomen dat het op dit moment in het belang van het project 
is om ons terug te trekken en de gemeenschap van Buhweju 
de rust en ruimte te geven om met elkaar het project tot een 
succes te maken. Zelfvoorzienend, zoals ook altijd het doel van 
Stichting Mukwano is geweest. 
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Als bestuur zijn we in deze keuze niet over een nacht ijs 
gegaan. Het was een bijzondere weg die veel denkwerk en 
discussie heeft gekost. We staan achter onze keuze omdat we 
geloven dat dit op dit moment het beste is voor de gemeen-
schap van Buhweju. De afgelopen jaren hebben ze de school 
en kerk zelf draaiende gehouden en dat geeft ons vertrouwen 
voor de toekomst. De open brief waarin wij onze samenwerking 
met pastor Israël beëindigen kunt u lezen op onze website. 

Nieuw project in Kitgum  
In 2016 begonnen we al met de samenwerking met David Otto 
voor de bouw van een kleuterschool in Kitgum. Kitgum ligt in 
het noorden van Oeganda en er wonen veel oud-kindsoldaten. 
De omgeving behoort tot de allerarmste van Oeganda. Binnen 
de gemeenschap is er veel behoefte aan een school en een 
verbetering van de leefomgeving. Als gemeenschap hebben ze 
er zelf al voor gezorgd dat er een betere weg naar het dorp is. 
De gemeenschap heeft zich georganiseerd  in een soort stich-
ting waarvan David de directeur is: KRADEF.

Met David zijn we in overleg op welke wijze we hem en zijn ge-
meenschap kunnen ondersteunen in het bouwen van de school. 
Vanuit ervaring weten we nu dat we de voorwaarden voor de 
samenwerking goed vast moeten leggen, dat doen we met een 
memorandum van overeenstemming. David heeft daarnaast 
een duidelijk plan aan ons voorgelegd. Met de opbrengst van 
de toetenactie en de spaaractie van de Groen van Prinsterer-
school konden wij bijdragen in de eerste en de tweede fase: het 
uitgraven en leggen van de fundering en het opmetselen tot aan 
het dak. David en de gemeenschap is iedereen die al bijgedra-
gen heeft erg dankbaar. Ze ervaren het als heel bijzonder dat er 
zo ver weg geld voor hen ingezameld wordt. 

Start bouw en evaluatie
We zijn blij te kunnen vertellen dat in augustus de bouw van de 
kleuterschool in Kitgum is gestart. David heeft ons gedurende 
de bouw op de hoogte gehouden met foto’s. Na de afronding 
van de eerste fase hebben wij van hem een overzicht van de 
uitgaven ontvangen. In oktober was David in Nederland en 
hebben bestuursleden Mirjam en Paulien met hem gesproken 
over de bouw, de financiën, de plannen en de samenwerking. 
Op basis daarvan zijn we overgegaan tot het betalen van de 
tweede termijn. Hiermee worden de muren van de kleuterschool 
opgemetseld tot aan het dak. Na deze fase lopen de afspra-
ken die we met KRADEF gemaakt hebben af. Door de goede 

2017 was een belangrijk jaar voor Muk-
wano. We hebben besloten om ons pro-
ject in Buhweju definitief los te laten. Een 
moeilijke maar weloverwogen keuze. 
Wel richten we ons vol energie op ons 
nieuwe project in Kitgum! Ook in Neder-
land blijft de steun voor onze stichting 
groot. 

verantwoording en communicatie tot nu toe beginnen we ver-
trouwen te krijgen in een vervolg. Na afronding van de tweede 
fase zullen wij deze evalueren en besluiten of wij verder samen 
willen werken, onder welke voorwaarden en voor welke termijn. 

KRADEF 
In Kitgum werken we samen met Kitgum Rural Agricultural 
Development Foundation (KRADEF). David Otto is (mede) op-
richter en voorzitter van deze zogenaamde Community Based 
Organisation. Dit betekent dat de organisatie gebaseerd is, en 
bestaat uit, de lokale gemeenschap. Er is een bestuur dat de 
dagelijkse leiding heeft maar zich moet verantwoorden aan de 
gemeenschap. Hiervoor komen het bestuur en de gemeen-
schap tweemaal per jaar bij elkaar. KRADEF is oorspronkelijk 
opgericht om  het plattelandsgebied rondom Kitgum landbouw-
kundig te ontwikkelen. De organisatie is bezig met een land-
bouwtak die boeren leert om zo optimaal mogelijk in dit droge 
gebied de grond te bewerken en gewassen te verbouwen. 
Hierdoor zullen opbrengsten toenemen en verbeteren ook hun 
levensomstandigheden. Hiernaast hebben ze ook fokprogram-
ma’s met kippen en varkens waarbij de deelnemers een deel 
van de opbrengsten mogen houden en een ander deel weer 
teruggeven aan het project.



Sponsoractie Groen van Prinsterer 
Begin 2017 hebben de kinderen uit de groepen 1 t/m 5 van 
CBS Groen van Printerer in Aalten zich ingezet voor Mukwano. 
Een presentatie van Emma maakte de kinderen enthousiast om 
geld in te zamelen door bijvoorbeeld klusjes te doen of koekjes 
te verkopen.
Op 20 april was de bekendmaking van de opbrengst. Samen 
hebben ze € 2756,40 opgehaald. Wat een geweldige bijdrage 
van de kinderen van de Groen voor hun leeftijdsgenootjes in 
Kitgum (Noord Oeganda). Hiermee kan een mooie start ge-
maakt worden aan de bouw van de kleuterschool!

Adventsmarkt
Ook tijdens de adventsmarkt stond Mukwano weer met een 
kraampje paraat. Er zijn leuke gesprekken gevoerd over de 
nieuwe koers van Mukwano. Ook is dit een uitgelezen kans om 
de eerste toet-bestellingen binnen te laten komen.

Toetenactie
Wat is Mukwano zonder haar bekende toetenactie? Ook dit jaar 
zijn er weer duizenden zakken snoep gevuld om te verkopen. 
Dankzij tientallen vrijwilligers en uiteraard de vele bestellingen 
liep deze actie wederom erg goed. De opbrengst was maar 
liefst 3400 euro! 

Rik bedankt voor je inzet! 
Tot onze spijt heeft Rik van Lochem vorig jaar aangegeven zich 
terug te willen trekken uit het bestuur. Zijn taken als penning-
meester worden overgenomen door Mirjam Klumpenhouwer.

Rik is bestuurslid vanaf het eerste uur en zelfs daarvoor. In 
2007 was hij betrokken bij de eerste plannen en de voorbe-
reiding tot de oprichting van Stichting Mukwano Oeganda in 
2008. In de afgelopen 10 jaar heeft hij zich als penningmeester 
tussen de vrouwen in het bestuur staande weten te houden. Het 
beheren van de kas en de bankrekening is iets wat hij altijd met 
enorme precisie en transparantie uitvoerde. Ook het presen-
teren van reisverhalen of in gesprek gaan met een kleuterklas 
deed Rik met veel plezier.

Voor de Oegandezen is Rikkie, zoals ze hem noemen, de enige 
en daarmee ook belangrijkste man van de stichting.
Rik, ontzettend bedankt voor je jarenlange inzet. Alle uren 
samen vergaderen, reizen, acties voeren, op de markt staan, én 
vooral mooie dingen doen voor onze medemens. 

Welkom HarmJan!
Na het vertrek van Rik van Lochem zijn wij erg blij om Harmjan 
Westerveld te kunnen verwelkomen in het bestuur.  Oeganda 
is geen onbekend land voor Harmjan. Nog voordat Mukwano 
werd opgericht is hij zelf in Oeganda geweest met o.a. medebe-
stuursleden Emma en Paulien. 

Harmjan: “Toen ik voor Mukwano werd gevraagd, leek dit me 
een mooie manier om een bijdrage te leveren aan projecten in 
dit land. Maar ook om zelf nog meer te leren van de leefstijl van 
deze mensen. 

Naast mijn werkzaamheden voor Mukwano doe ik natuurlijk nog 
andere dingen. Ik werk als docent Social Work op de hoge-
school Windesheim in Zwolle. Onder andere door dit werk zie 
ik welke kansen en mogelijkheden er in Nederland zijn om je te 
ontwikkelen en te werken aan je toekomst. Ik realiseer me dat 
dit in Oeganda niet allemaal eenvoudig te realiseren is, maar 
ik wil me er als bestuurslid van Mukwano graag voor inzetten 
om mensen ook de kans en gelegenheid te bieden om aan hun 
eigen toekomst te werken.”

FINANCIEEL
OVERZICHT
Met dit overzicht geven wij, Stichting Mukwano, u 
inzicht in de inkomsten en uitgaven in het jaar 2017. 

Benoemde giften € 11.405,03 bankkosten €     194,50

Correctie giften/sto-
neringen

€       -30,00 algemene onkosten €       89,90

Fooien €        20,00 PR / communicatie €     449,42

Toetenactie €   2.735,31 Project KRADEF €  6.020,00

Opbrengst souve-
nierverkoop

€      247,35 Joanne Foundation €  2.500,00

Rente €        95,67

Totaal 
inkomsten

€ 14.473, 36 Totaal 
uitgaven

€ 9.253,82

Overheadkosten
Als Stichting maken we indirecte kosten. Deze bren-
gen we graag voor u in kaart, om zo inzicht te geven 
in de hoeveelheid hiervan en welk percentage van 
ons totaalinkomen dit is. Daarbij hebben we achter 
de kosten aangegeven of het om kosten voor fond-
senwerving (fonds) of kosten voor beheer en admi-
nistratie (adm) ging. 

Bankkosten (adm.)    € 194,50
Algemene onkosten (adm)   €   89,90
PR & Communicatie (fonds)  € 449,42
Huur standplaats kerstmarkt (fonds) €   35,00
Totaal overheadkosten     € 768,82

De bankkosten zijn opgebouwd uit de betalingen 
die we doen voor de rekeningen. Algemene kos-
ten omvatten bijvoorbeeld een afscheidscadeau en 
declaraties voor gemaakte kosten bestuursleden. 
Alle nieuwsbrieven en het up to date houden van de 
website zijn kosten die gemaakt zijn voor PR & Com-
municatie. 

Percentage overheadkosten:  
€ 768,82 : € 14.473,36 = 0,0531  0,0531x100= 5,3%
Onze overheadkosten liggen op 5,3% van onze 
inkomsten. Hiermee vallen we ruim binnen de ANBI-
normering van maximaal 10%. 
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Stichting Mukwano Oeganda
p.a. Eligiusstraat 13 

7121 EA  Aalten  

T: 0543-707530 
E: info@mukwano.nl
I: www.mukwano.nl 

Rekeningnummer: NL82RABO0102961557 
KvK 09179820


