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Prevention, self-sustainability and empowerment
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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:
 Jongeren en adolescenten toegang te geven tot goede seksuele voorlichting en informatie
over (ongewenste) zwangerschap, abortus, anticonceptie, SOA’s en HIV/aids
 Trainingen te bieden die het zelfvertrouwen en het gevoel van keuze en veiligheid vergroten zodat
mensen beter beschermt zijn tegen (seksueel) misbruik en onrecht.
 Mensen te ondersteunen hun eigen levensstandaard te verhogen door inkomen
genererende activiteiten te bieden binnen de agricultuur sector.
 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 volwassenen/kinderen
 Leraren/politie agenten/verpleegsters
 Moeilijk bereikbare groepen zoals de LGBT (lesbisch, gay, biseksueel, transgender) gemeenschap,
gehandicapte mensen en vissersfamilies.

3

1.4 Werkwijze
Om de doelenstellingen te bereiken werkt Stichting Nnina Olugero nauw samen met relevante
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 2015
projectmatig met de volgende 4 projecten:
Project 1: Condomwise project
Seksuele voorlichting en 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.
Project 3: Get Up, Stand Up project
Workshop en training programma 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.
Project 4: The Healthcare Project
Workshops gericht op de thema’s: gezonde voeding, veel voorkomende ziektes (bijvoorbeeld
malaria, HIV, TB, diarree, gele koorts),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.
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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
Bestuur:
Voorzitter/oprichter:
Penningmeester:
Secretaris:
Webmanager:

Anouk Peters
Rosalie Brouwer
Iris van Aalst
Lode Kulik

Vrijwilligers:
Maaike Frazer
Annet Frazer

Marjolein Borgers
Eline Brouwer

Sophie Borgers
Lieke van Adrichem

De vrijwilligers helpen met het maken van de nieuwsbrief, het vergroten van ons netwerk en
naamsbekendheid. Zij staan op markten indien nodig en helpen mee met inzamelings- acties.
1.5.2 Oeganda

Bestuur:
Executive director:
Financial Secretary:

Dorcus Asiimwe
Micheal Lubega

Project managers:
Health Care project:
Get Up, Stand Up project:
Condomwise project:
Peters’ Chicken and Seeds project:

Timothy Ssamula
Francis Katamba
Dorcus Asiimwe
Samuel Kabuye

Daarnaast zijn per project Oegandese project assistenten en vrijwilligers actief.

Tijdens een staf meeting in ons kantoorpand
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2. Inhoudelijk jaarverslag 2015
2.1 Gerealiseerde projecten/activiteiten
-

Vanaf 2015 zijn de werknemers in plaats van parttime, fulltime in dienst genomen. 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. Er is ook gestart met het creëren van een plan om
vrijwilligerswerk aan te bieden vanuit Nederland/Belgie. Dit is nog in opstart fase geweest, er zijn wel
wat mensen die kort het team lokaal ondersteund
hebben, maar er zijn nog geen echte vrijwilligers
gestart die het volledige traject aan gaan.

-

Na een periode van herschrijven en aanpassen van
de Oegandese documenten en bezoeken aan de
Oegandese ministeries heeft de stichting in maart
2015 de officiële Oegandese Non- Governmental
Organisation (NGO) status gekregen. Zie bijlage 1
voor het document.

-

Nnina Olugero heeft begin 2015 de 2 Nederlandse journalisten Maaike Jonker en Guido Castagne
mogen ontvangen. Zij hebben de teamleden geïnterviewd en hebben meegelopen met de projecten
en hun bevindingen beschreven in fora en in hun boek: ‘Met de beste bedoelingen’. Dit boek bevat in
totaal 18 Nederlandse initiatieven die zij gezien en ervaren hebben door heel Oost- Afrika. Zij hebben
een interview met Dorcus Asiimwe in het blad One World gepubliceerd. Zie bijlage 2 voor een pagina
uit het boek, meer informatie over ‘Met de beste bedoelingen’ en het artikel uit One World.

-

Sinds 2014 is er een samenwerking gestart met Martine Stoppelenburg van het Bureau International
Samenwerking (BIS), waarbij Martine het Nederlandse bestuur van advies heeft voorzien bij
besluitvoering en fondsenwerving. Sinds halverwege 2015 is Martine ingehuurd om naast de
praktische ondersteuning ook de fondsenwerving van 2016 volledig over te nemen van Anouk Peters
(voorzitter).

Condomwise
Met dank aan de financiele ondersteuning van stichting AidsCare heeft Condomwise in 2015, 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 4 grote evenementen buiten Kampala waar ook trainingen,
individuele begeleiding, informatieve brochures en
condooms gegeven zijn . Ongeveer 12800
condooms zijn gedistribueerd in 2015, wat een
totaal maakt van meer dan 28.000 condooms sinds
het begin van Condomwise in 2013.
De samenwerking met het grootste
overheidsziekenhuis Mulago Hospital blijft een van
de belangrijkste, aangezien er honderden mensen
per dag in en uit lopen en we kunnen mensen
doorverwijzen naar specifieke betrouwbare
artsen/verpleegkundigen.
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Halverwege 2015 hebben we van Bergshops BV 300
zwangerschapstesten beschikbaar gekregen. Deze zijn allemaal
uitgedeeld aan gezondheidscentra.

De samenwerking met Condomwise en andere organisaties
groeit. Enkele organisaties zijn AidsCare, PINA, UYWES, ASOD
(Astrid Uganda Foundation), Rotary clubs, Net care Uganda,
UYDEL en SOS children’s village. Deze samenwerking werkt 2
kanten op. Zo geeft het Condomwise team trainingen aan de
deelnemers van die organisaties en heeft Net Care het team van Nnina Olugero gratis workshops
gegeven heeft over EHBO en gezonde voeding.
Voor een filmpje van het project kijk op: https://www.youtube.com/watch?v=0GZXWxIZVvg.

Health Care project
Dankzij de grote donatie van stichting Zorg en Zekerheid is het Health Care programma begin 2015
begonnen. In 2015 hebben zij 714 mensen van allerlei leeftijden getest op HIV, waarvan 94 positief
waren bevonden. Zij zijn doorverwezen naar zorgcentra.
In samenwerking met Marie Stopes zijn er zowel in Oeganda als in Kenia gezamenlijk acties geweest
om kwetsbare groepen te informeren over persoonlijke hygiëne, SOA’s en het verstrekken van
vaccinaties.
Het team heeft 240 mensen getest op malaria, waarvan 173 (bijna drie kwart) positief bevonden
waren. Deze groep bestond voornamelijk uit kinderen van onder de 5 jaar en zwangere vrouwen. Er
zijn 123 netten uitgedeeld aan de meest kwetsbare mensen. Vanwege de hoge prijs was het niet
mogelijk meer netten uit te delen.
Door bepaalde gebieden nogmaals te bezoeken nadat er een half jaar geleden trainingen waren
nogmaals te bezoeken is te peilen of de informatie blijvend en zinvol geweest is. Het team heeft
gemerkt dat de gezondheid van veel bewoners verbeterd is en de deelnemers veel meer kennis tot
zich beschikten. In bijlage 3 enkele foto’s.

Peters’ Chicken and Seeds project
In 2015 heeft het Peters’ Chicken and Seeds project elk kwartaal 25
families deel laten nemen in hun project wat maakt dat in 2015, 75
families (ongeveer 8 personen per huishouden) de mogelijkheid
gekregen hebben tot inkomen en gezonde voeding. Daarnaast is er
gestart met het betrekken van opvangcentra voor straatjongeren,
andere maatschappelijke instellingen (zoals People in Need Agency) en
instituten als psychiatrische ziekenhuizen. Dit maakt dat
in totaal ongeveer 230 mensen voorzien zijn van de trainingen en start
up kits. 740 kippen zijn uitgedeeld en honderden tomaten, aubergines,
peterselie, spinazie, andijvie, bieten en kool zaden. Het team is
uitgebreid met meerdere capabele assistenten en werkt samen met
het ministerie van Agricultuur en meerdere partner organisaties. Voor
een filmpje van het Chicken and Seeds project kun je kijken
op: https://www.youtube.com/watch?v=pAi6rRNaYhQ.
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Halverwege 2015 is er gestart met een kleinschalig project om groenten te verbouwen om wat
inkomsten voor het project te genereren. Helaas is door de hevige regenval het project grotendeels
letterlijk in het water gevallen. Er is dus maar een minimale winst behaald.

Get Up, Stand Up project
Dankzij verschillende donaties (onder andere van de Haella stichting) is het project halverwege 2015
volledig van start gegaan. Er is een samenwerking gestart met 7 verschillende
schoolgemeenschappen in de buitenwijken van Kampala, zowel basisschool als voorgezet onderwijs.
Binnen deze scholen geeft het team ‘life skills’ trainingen waarbij in kleine groep de onderwerpen;
zelf verdediging, zelfvertrouwen en zelf kennis aan bod komen.
Er zijn 2 grote schoolevenementen geweest waarbij op laagdrempelige
wijze het gesprek gestart is over gender issues en mentale
empowerment.
Door intensief samen te werken met andere maatschappelijke instanties
heeft Get Up, Stand Up ongeveer 80 trainingen (zowel kleine als grote
groepen) kunnen geven waarbij meer dan 2100 mensen bereikt zijn.
Daarnaast zijn er 3 groepen met 20 tienermoeders gevormd die elke
week samen komen om van het team en van elkaar te leren.
Voor een filmpje van het Get Up, Stand Up project wordt verwezen naar:
https://www.youtube.com/watch?v=5FuYCm9AOpk
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2.2 Fondsenwerving
In totaal heeft Nnina Olugero voor 2015 € 21.560 mogen ontvangen.
Donatie Stichting AidsCare
Donatie bestuurder Stichting AidsCare
Donatie Stichting Haella
Donatie Stichting JONG Kinabu
Donatie Stichting JONG Kinabu
Donatie Stichting Zorg en Zekerheid
Donatie Hofsteestichting

€
€
€
€
€
€
€

6.000
1.380
1.840
4.000
1.000
4.220
1.000

Donatie Jambo
Subtotaal

€
€

1.100
20.540

Donaties particulier Nederland
Subtotaal

€
€

1.020
1.020

Totaal

€

21.560

2.3 Vergaderingen
In 2015 hebben in Nederland 4 vergaderingen plaats gevonden met het huidige bestuur. Hierin zijn
de werkzaamheden geëvalueerd, sponsormogelijkheden besproken en ambities besproken voor het
komende jaar. Daarbij zijn er 2 vergaderingen met Martine Stoppelenburg geweest, de directeur van
BIS.
In Oeganda hebben de werknemers wekelijkse en 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. Een
voorbeeld van de notules van een dergelijke vergadering is te vinden in bijlage 4.

2.4 Nieuwsbrief
In 2015 zijn er 2 nieuwsbrieven verzonden met de hulp van een nieuwe vrijwilliger. Om deze te
openen kunt u gebruik maken van deze links:
Januari 2015:
http://eepurl.com/bbCnRH
November 2015:
http://eepurl.com/bFREB5
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2.5 Planning voor 2016
-

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 eventueel
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. Het grootste doel
hierbij is dat Nnina Olugero op de lange termijn voor haar inkomsten wil zorgen zodat we
niet meer volledig afhankelijk zijn van sponsoren en de projecten ook op lange termijn
kunnen continueren. Zeker aangezien onze vorige ervaring zien wij het zinvol te investeren in
een aggregatie systeem.

-

Er zal meer PR uitgevoerd worden om Nederlandse vrijwilligers aan te trekken die de
werkzaamheden in Oeganda kunnen ondersteunen. Hiervoor wordt een programma
gecreëerd met de Nederlandse voorzitter en de Oegandese Financial Secretary. Het doel
hierbij is, voor zowel de Nederlandse vrijwilligers als het Oegandese team een ontwikkeling
mogelijk te maken.

In 2015 kunnen we dankzij een grote anonieme donatie met het volgende project beginnen:
The MG project:
MG staat voor Marginalised Groups en richt zich volledig op de LGBT ( Lesbian, Gay, Bisexual en
Transgender) gemeenschap in Oeganda. 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 levenslange gevangenschap 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 en 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 van mannen die met mannen seks hebben 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.
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3. Financieel jaarverslag 2015
3.1 Balans
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3.2 Staat van baten en lasten

12

Dankwoord
Graag willen wij alle vrijwilligers en donateurs ontzettend bedanken voor hun bijdrage aan de
projecten van Nnina Olugero. Zonder hen was ons werk niet mogelijk geweest.
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Bijlage 1: Officieel NGO certificaat
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Bijlage 2: Deelname ‘Met de beste bedoelingen’
Tekst van de website www.metdebestebedoelingen.nl, geschreven door Guido Castagna en Maaike
Jonkers:

5 landen. 18 initiatieven.130 interviews. 1 boek.
Duizenden Nederlanders vertrekken met de beste bedoelingen naar landen in Afrika en Azië
omdat ze de wereld zélf mooier willen maken. Dat doet iets. Met hen én met de wereld.
Maar niet altijd wat je verwacht. Wij zochten twintig particuliere initiatieven op in OostAfrika. Een gepensioneerde echtpaar dat geiten uitdeelt in een Oegandees dorp.
Een tropenarts die in Kenia een school voor verpleegkundigen begon. En vele andere
Nederlanders die zélf het verschil willen maken. Om jou met lezingen en een boek te laten
zien wat kleinschalige ontwikkelingssamenwerking teweeg brengt.
Met het boek Met de beste bedoelingen, lezingen en trainingen helpen we je om antwoorden te
vinden op vragen als:




Wat doen Nederlandse initiatiefnemers nog meer dan scholen bouwen en weeshuizen
runnen?
Waarom is het makkelijker gezegd dan gedaan, mensen helpen in
een ontwikkelingsland?
Hoe kom ik er achter of een initiatief mijn geld waard is?

Enkele pagina’s uit het boek:
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Artikel geschreven door Guido
Castagna, gepubliceerd in One
World Magazine
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Bijlage 3: Health Care project foto reportage
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Bijlage 4: TEAM MEETING MINUTES AS AT 14TH/SEPTEMBER/2015
AGENDA






OPENING PRAYER
COMMUNICATIONS
A WORD FROM EACH PROJECT
QUESTIONS TO THE DUTCH BOARD
AOBS

MEMBERS AVAILABLE







LUBEGA MICHEAL
KABUYE SAM
KATAMBA FRANCIS
ASIMWE DORCUS
NANSUBUGA MOURISHA
MUGURA FAHD

We had an opening prayer from Sam
MINUTE 1
Communications








Dorcus welcomed everyone and said they prayed for me when I was sick which was so good
of them
Dorcus had a communication about last week’s meeting minutes from Anouk which she read
to all of us in the meeting.
Anouk replied to a few of them as we were told. We will work on what she told us about the
items we wanted to have. About the money for general activities, we had asked to portion all
the money for this according to the projects which we are going to discuss about
Last week we visited the vegetable farm for monitoring and helping with the garden, we
discovered that now is the period where we really have to invest more of power and money
as we need to spray every week and every after raining, we need more of weeding and
watering which needs a lot of presence from members and a full time person to monitor the
garden
The reverend who prayed for the soul of Jeremy wants to work with us and Dorcus already
set a meeting with him on the 15th/august/2015 to talk to him and see how we can help each
other she will be accompanied by sam and francis.

MINUTE 2
From Business and Agriculture
They had follow ups on Tuesday in Ttuula and Kilokole on Wednesday. They visited the herb project
on Thursday and ended with Kitambuza on Friday with a follow up.They also did a small documentary
with some beneficiaries which was really good and was forwarded to anouk and shared to all
members. They are planning to continue with follow ups for the special groups this week that’s PIINA
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and Buikwe. They will also monitor both old and new beneficiaries. He returned the partnership
application to ACSA who were happy that they will work with us. They will invite us for different
seminars and workshops in case any arise. Sam is also trying to make some documentary videos that
they will use for reporting as the quarter ends.
MINUTE 3
From Condomwise Project
Dorcus worked with the Health Care on Monday and also went to an exhibition on Saturday about
Condomwise at Zodiac Wandegeya where they taught people about different topics.
She will be visiting schools and the community in kyebando this week about different issues
concerning health and safe sex.
Fahd also participated in the exhibition which was basically hands on especially crafts which was so
pleasant .He also participated in a seminar on how an organization can start a small business where
we can try get money on a daily basis which is a very good idea and we hope to talk about it and see
what we can do and see that we can also have something that can help us get money on a daily basis.
MINUTE 4
From Health Care
Last week they had a workshop with condomwise at Jolly Primary School with the women where
they did counseling and testing HIV. 20 people were tested and advise on how to live a healthy life
was given.
They are having a workshop in Kisubi Mapeera Secondary School in Kisubi Entebbe Road .
Minute 5
From Get Up Stand Up
Francis visited Masooli last week at a women’s conference from 25th/27th Sept where they will have
a health day and requested for our services from all projects. Francis will await for all other members
to confirm if they will be available for participation.
Questions to the Dutch board


Micheal asked if the new final budget for next year is ready

AOBS


Francis is planning on an introduction ceremony with his wife in October and the wedding
will be in November
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