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1. Stichting Nnina Olugero 
 

1.1 Algemene beschrijving  
Nnina Olugero betekent: ‘Ik heb een verhaal, ik heb iets te zeggen’ in het Luganda, de meest 
gesproken taal in Oeganda. Nnina Olugero is in juni 2012 opgericht met het doel om samen met 
Oegandese organisaties programma’s neer te zetten waarin zwakkeren in de Oegandese samenleving 
in Kampala de handvatten krijgen om hun toekomst te verbeteren. De stichting komt in aanraking 
met de verhalen van vele ongehoorde Oegandezen in Kampala en vraagt hier aandacht voor.  
 

 Wij hebben een focus op de volgende probleemgebieden: 

 Armoede en werkeloosheid  

 Slechte gezondheidszorg 

 Ongewenste zwangerschappen en onveilige abortussen  

 Huiselijk geweld, misbruik en rechten voor vrouwen en kinderen 
 
 

1.2 Doelstellingen, missie en visie 
 

De stichting heeft als doelstelling: 

 Om jongeren en adolescenten toegang te geven tot goede seksuele voorlichting en 
informatie over (ongewenste) zwangerschap, abortus, anticonceptie, SOA’s en HIV/aids 

 Om trainingen te bieden die het zelfvertrouwen en het gevoel van keuze en veiligheid vergroten 
zodat mensen beter beschermt zijn tegen (seksueel) misbruik en onrecht. 

 Om mensen te ondersteunen hun eigen levensstandaard te verhogen door inkomen 
genererende activiteiten te bieden binnen de agricultuur sector.  

 Om een sterk interactief netwerk te creëren met andere Oegandese organisaties die werken 
binnen Nnina Olugero’s doelstellingen. 

 
Onze missie is om kwetsbare Oegandezen de handvaten en kennis te bieden zodat zij hun eigen 
toekomst kunnen veranderen. 
 

Onze visie is dat iedereen ergens kennis/expertise over heeft en dat het niet wenselijk is om een 
gemeenschap over te nemen, maar je ze beter kunt steunen met kennis en de benodigde materialen. 
Op deze manier geef je mensen de mogelijkheid tot zelfontwikkeling wat vervolgens zelfvertrouwen 
en inspiratie geeft om nog veel meer te bereiken. 

  
 

1.3 Doelgroep 
Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit:  

 Prostituees 

 Kwetsbare kinderen tot 18 jaar zoals straatkinderen en schoolverlaters. 

 (Alleenstaande) tiener moeders 

 HIV positieve mensen/kinderen 

 Leraren/politie agenten/verpleegsters 

 Moeilijk bereikbare groepen zoals de LGBT (lesbisch, gay, biseksueel, transgender) gemeenschap, 
gehandicapte mensen en vissersfamilies. 
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1.4 Werkwijze 
Om de doelenstellingen te bereiken werkt Stichting Nnina Olugero nauw samen met relevantie 
Oegandese organisaties, individuen en religieuze- en district leiders in en om Kampala.  
Preventie, zelfvoorziening en empowerment staan centraal binnen onze werkzaamheden. 
De projecten zijn gericht op het verspreiden van kennis in combinatie met het bieden van middelen 
om de zelfredzaamheid te vergroten. Dit bereiken we middels workshops, persoonlijke begeleiding 
en het aanbieden van startpakketten voor een agricultuur business. We werkten in 2014 
projectmatig met de volgende 2 projecten:  
 

Project 1: Condomwise  
Seksuele voorlichting & preventie gericht op HIV/Aids, Voorbehoedsmiddelen, SOA’s en ongewenste 
zwangerschappen. Door middel van interactieve workshops en distributiepunten in 
achterstandsbuurten. 
 
Project 2: Peters’ Chicken and Seeds project 
Mensen in uitzichtloze situaties ontvangen een starterskit van 5 kippen en 3 soorten groentezaden, 
kippenvoer voor een maand en training gedurende 3 maanden. Hierdoor kunnen zij eigen inkomsten 
genereren en zelfvoorzienend zijn in hun basisbehoeften. 
 

 

1.5 Organisatorische structuur  

Nnina Olugero is opgericht in 's-Hertogenbosch in 2012 met een stichting als rechtsvorm.   
Het bestuur in Nederland werkt op vrijwillige basis, in Oeganda krijgen zij betaald diens overeenkomst.  

1.5.1 Nederland 

Voorzitter/oprichter: Anouk Peters 
Penningmeester: Rosalie Brouwer 
Secretaris:  Iris van Aalst 
Webmanager:  Lode Kulik 
 

Vrijwilligers: 
Maaike Frazer   Marjolein Borgers  Sophie Borgers 
Annet Frazer   Chantal Mbabazi  Lieke van Adrichem 
De vrijwilligers helpen met het vergroten van ons netwerk en naamsbekendheid. Zij staan op 
markten indien nodig en helpen mee met collecte acties. 

1.5.2 Oeganda 
 

 

Condomwise project 
 

  
 

Peters’ chicken and Seeds: 
 

Project manager/ trainer: Dorcus Asiimwe  Project manager: Samuel K. Kabuye 
Trainer:   Katamba Francis    Assistant manager: Natongo Elizabeth 

Vrijwilligers/ contact personen  
van partner organisaties: 

Sister Harriet  
Kyagulanyi Bryan 
Patrick Owusobosi 

 
 

Vrijwilligers:  Nasaka Winnie en 
Christine Ahairuue 

  
   

 

 
  
   
  
 
 
 
 

Van links naar rechts: Dorcus, Francis, Anouk en Samuel 
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2. Inhoudelijk jaarverslag 2014 
 

2.1 Gerealiseerde projecten/activiteiten 
 

- In 2014 heeft Condomwise 48 interactieve workshops over HIV/AIDs, anticonceptie, seksuele 
rechten, soa’s en ongewenste zwangerschappen georganiseerd met ongeveer 20 deelnemers 
per workshop. Daarnaast heeft Condomwise deelgenomen aan 2 grote evenementen buiten 
Kampala wat maakt dat in totaal ongeveer 1200 mensen bereikt zijn met trainingen, individuele 
begeleiding, informatieve brochures en condooms. Ongeveer 7700 condooms zijn 
gedistribueerd in 2014, wat een totaal maakt van meer dan 17.000 condooms sinds het begin 
van Condomwise in 2013. Daarbij is er gebleken dat het onderwerp  ‘ seksuele rechten’ niet 
voldoende resultaat boekt binnen Condomwise en het een dusdanig belangrijk onderwerp is dat 
er beter een apart project gecreëerd kan worden wat zich richt op de mentale en fysieke 
bescherming van jongeren op seksueel gebied.  
 

- Het Peters’ Chicken and Seeds project heeft elk kwartaal 20 families deel laten nemen in hun 
project wat maakt dat in 2014, 80 huishoudens (ongeveer 8 personen per huishouden) de 
mogelijkheid gekregen hebben tot inkomen en gezonde voeding. Daarnaast is er gestart met het 
onderzoeken van de mogelijkheden van het betrekken van opvangcentra voor straatjongeren en 
instituten als psychiatrische ziekenhuizen. Voor een foto impressie van de locatie van het 
geplande straatjongerenproject zie bijlage 1.  
 

- In samenwerking met de oprichter vanuit Nederland is er in het laatste kwartaal van 2014 een 
kantoorruimte gevonden waar de trainers en programma coördinators hun vergaderingen 
kunnen houden, rapporten kunnen schrijven en op een veilige wijze ontmoetingen kunnen 
organiseren voor onder andere tienermoeders en prostituees. Daarnaast is het proces tot 
registratie als officiële Oegandese Non- Governmental Organisation (NGO) begonnen. Dit is een 
langzaam en tijdrovend proces in Oeganda. In 2014 hebben de 4 relevante district leiders en het 
ministerie van gezondheidszorg en jeugd in ieder geval hun goedkeuring gegeven en de officiële 
status zal naar alle verwachting begin 2015 gerealiseerd worden. 
 

- Op 20 december is er de eerste ‘Nnina Olugero’s Interaction Day’ georganiseerd waarbij we het 
bestaan van onze stichting officieel gevierd hebben. Een groot deel van de Chicken and Seeds 
deelnemers sinds 2012 waren aanwezig en de meest harde werkers hebben beloningen 
ontvangen zoals sinasappelbomen, kuikens en certificaten. Partner organisaties, district leiders 
en vrienden van de stichting waren aanwezig. Hiermee hebben we Nnina Olugero in dat district 
op de kaart gezet en nieuwe partnerships gecreëerd met andere organisaties. Voor enkele foto’s 
zie bijlage 2. 
 

- We hebben nieuw promotiemateriaal ontworpen en laten printen zoals posters en brochures 
die gebruikt zullen worden in 2015. Zie bijlage 3 voor de 2 nieuwe posters. 
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2.2 Fondsenwerving  
In totaal heeft Nnina Olugero mede dankzij Martine Stoppelenburg van het Bureau Internationale 
Samenwerking in 2014 € 9,820.50 mogen ontvangen.  
 
- Dr. Hofstee stichting      €1,000 
- Stichting De Johanna Donk- de Grote     €3,000 
- Stichting AidsCare      €2,480 
- Touche Models      €1000,- 
- Verkoop boeken en sieraden:     €102,50 
- Inzamelingsacties, eenmalige en maandelijkse donaties: €3060.40 
 
Daarnaast heeft stichting Jong een bedrag van €5000,- toegezegd wat achteraf gedeclareerd mag 
worden. Deze zal in 2015 gedeclareerd worden. 
 

2.3 Vergaderingen  
In 2014 zijn er in Nederland 3 vergaderingen geweest met het huidige bestuur. Hierin zijn de 
werkzaamheden geëvalueerd, sponsormogelijkheden besproken en ambities besproken voor het 
komende jaar. 
 
In Oeganda hebben de werknemers maandelijkse vergaderingen waarin planningen en resultaten 
besproken wordt. Daarnaast hebben zij elk kwartaal een vergadering met partnerorganisaties en de 
district leiders waarin de voortgang en progressie besproken wordt. 
 

2.4 Nieuwsbrief  
In 2014  zijn er 2 nieuwsbrieven verzonden en daarnaast ter er afsluiting van het jaar is er begin 2015 
ook een nieuwsbrief verzonden. Om deze te openen kunt u gebruik maken van deze links: 
 
Mei 2014:   
http://eepurl.com/UYvsH (Engels)  
http://eepurl.com/UYy6n (Nederlands) 
 
September 2014: 
http://eepurl.com/2KDe1 (Engels) 
http://eepurl.com/2K5qX (Nederlands) 
 
Januari 2015:   
http://eepurl.com/bbCnRH 
 

2.5 Planning voor 2015 
Vanaf 2015 zullen de werknemers in plaats van parttime, fulltime inzetbaar zijn. Dit houdt in dat er 
als basis in ieder geval 5 fulltime werknemers zullen zijn voor 4 projecten. Naast projectmanagers is 
de 5e persoon de accountant/secretaris. 
 
Zodra er meer financiële ruimte is, zal er in samenwerking met het Peters’  Chicken en Seeds project 
een stuk land gekocht worden om zelf groenten en fruit te verbouwen en een kleinschalig pluimvee 
bedrijf te starten. Dit deels als leermogelijkheid voor deelnemers van het project waar zij ervaring op 
kunnen doen als een soort stage. Daarnaast kan dit op lange termijn voor inkomsten zorgen zodat de 
stichting in zijn geheel niet meer volledig afhankelijk is van sponsoren.  
Daarnaast zal dit project, zoals eerder beschreven, zich ook aan gaan bieden bij 
organisaties/instituten waar groepsgewijs de training aangeboden kan worden. Bijvoorbeeld 
straatjongerencentrums en geestelijke gezondheidszorg instellingen. Deze mensen hebben inkomen 
genererende activiteiten erg hard nodig als zij in de toekomst zelfvoorzienend willen zijn. Daarnaast 

http://eepurl.com/UYvsH
http://eepurl.com/UYy6n
http://eepurl.com/2KDe1
http://eepurl.com/2K5qX
http://eepurl.com/bbCnRH
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biedt het een therapeutisch klimaat waarbij o.a. het zelfvertrouwen van mensen kan groeien door 
het delen van verantwoordelijkheden. 
 
De planning voor Condomwise is dat er nu 2 maandelijkse ontmoetingen georganiseerd zullen 
worden waarin de doelgroep zaken kunnen bespreken in de veiligheid van de kantoorruimte. 
Thema’s zullen o.a. zijn: ‘positive living’ (voor HIV positieve mensen), seksuele gezondheid en 
zwangerschap. Daarnaast wordt het netwerk vergroot binnen de huidige 
overheidsgezondheidscentra en scholen. 
 
Vanaf eind 2014 is er gestart met de creatie van het nieuwe ‘ Get Up, Stand Up’ project. Dit zal begin 
2015 in parttime vorm starten. Zodra er genoeg financiële middelen zijn zal dit project fulltime actief 
zijn. Dit project richt zich op de thema’s zelfverdediging en empowerment. Dit was eerst in een kleine 
vorm deel van het Condomwise project. Echter bleek dat er dusdanig vraag naar is dat het een eigen 
project behoeft. Binnen dit project worden er workshops, discussiegroepen en trainingen 
georganiseerd speciaal gericht op het versterken van zelfvertrouwen en gevoel van veiligheid, zowel 
mentale als fysieke zelfverdediging. Hierbij wordt ook speciale aandacht besteed aan het 
bespreekbaar maken van misbruik en mishandelingen van kinderen en prostituees. De trainers heeft 
programma’s op scholen waarbij samen met de leraren en ouders creatieve methodes zoals muziek, 
sport en drama ingezet worden om met de jongeren te praten over onderwerpen als gelijke rechten 
voor mannen en vrouwen, misbruik, hoe je kunt opkomen voor jezelf etc. Voor de promotie poster 
zie bijlage 4. 
 
In de loop van 2015 zijn we van plan om daarnaast de volgende 2 projecten in te gaan zetten: 
 
The Healthcare Project 
Workshops gericht op de thema’s: gezonde voeding, veel voorkomende ziektes (bijv. Malaria, HIV, 
TB, diarree, gele koorts) en zwangerschap en abortus. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
medisch netwerk om mensen naar de juiste artsen te kunnen verwijzen. Daarnaast is dit project 
gericht op het verbeteren van de huidige overheidsziekenhuizen en gezondheidscentra daar deze 
vaak zeer slechte zorg bieden. 
 
The LGBT project. 
LGBT staat voor Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender. Veel mensen hebben Oeganda leren kennen 
door nieuws over de ‘anti-homosexuality’ act die in februari 2014 aangenomen is. Hierin stond dat 
homoseksuele ‘activiteiten’ met levensgevangenschap of zelfs met de doodstraf gestraft moet 
worden. Daarnaast is het ook strafbaar om met mensen om te gaan waarvan je weet dat zij een 
andere seksuele geaardheid hebben. Op 1 augustus 2014 is de wet inactief gemaakt, vermoedelijk 
door druk vanuit westerse landen. Dit betekent echter niet dat mensen nu in vrijheid zichzelf mogen 
zijn en discriminatie, geweld en onbegrip is dagelijkse realiteit voor deze mensen. Veel mensen 
kiezen daarom om in het geheim te leven, een dubbelleven te hebben of zichzelf anders voor te 
doen. Dit geeft ze een groot risico tot geestelijk trauma en daarnaast brengt het ook veel 
gezondheidsrisico’s met zich mee. De kans op HIV besmetting is zelfs 2 keer zo groot.  
Het doel van dit project is om de LGBT gemeenschap deel te laten nemen in onze overige projecten. 
Om ze samen met de bestaande organisaties te helpen hoe ze veilig en gezond te kunnen leven in 
een land waar slechts 4% homoseksualiteit acceptabel vindt. 
 
Zie bijlage 5 voor de nieuwe brochure die gebruikt zal worden.   
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3. Financieel jaarverslag 2014 
 

3.1 Balans  
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3.2 Baten en lasten 
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Bijlage 1: Foto impressie van de locatie van het geplande straat jongeren project 
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Bijlage 2: Foto’s van Nnina Olugero Interaction day 

 

Groep HIV positieve mensen van partner organisatie People In Need Agency (PINA) die een lied zingen over hun leven. 

 

 

Speech over anticonceptie door de Condomwise project manager 
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Bijlage 3: Nieuw promotie materiaal 
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Bijlage 4: Get Up, Stand Up poster 
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Bijlage 5: Algemene brochure 

Buitenkant 
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Binnenkant 


