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Colofon      

Stichting Nnina Olugero 
Akeleistraat 4a 
5212 XE ‘s-Hertogenbosch 
 
Tel: +31 (0)620314013 
 
www.nninaolugero.org 
info@nninaolugero.org 
 
Rekeningnummer Triodos Bank: NL52TRIO0254755925 
 
Stichting Nnina Olugero is opgericht op 11-06-2012 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 55.47.49.50. 
 
De Belastingdienst heeft Stichting Nnina Olugero aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. 
 

 

  

http://www.nninaolugero.org/
mailto:info@nninaolugero.org
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Samenvatting Nnina Olugero   

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, en dan specifiek in de 
sloppenwijk Kyebando in Kampala, de handvatten krijgen om hun toekomst te verbeteren. Preventie, 
zelfvoorziening en empowerment staan daarin centraal. De projecten zijn gericht op het verspreiden van 
kennis in combinatie met het bieden van middelen om de zelfredzaamheid te vergroten. 
 
Wij hebben een focus op de volgende probleemgebieden: 

● Armoede en educatie   
● Gezondheidszorg 
● Ongewenste zwangerschappen en onveilige abortussen   
● Huiselijk geweld / rechten voor vrouwen, kinderen en andere gemarginaliseerde groepen 

 
Dit bereiken we middels workshops, persoonlijke begeleiding en het aanbieden van startpakketten. 
Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit: 

● Prostituees 
● Straatkinderen 
● Schoolverlaters 
● Alleenstaande (tiener)moeders 
● HIV positieve mensen / kinderen       
● Leraren / politieagenten / verpleegsters       
● Gemarginaliseerde groepen, zoals homoseksuele mensen       
● Geestelijk of lichamelijk gehandicapte mensen 

 
In 2016 is er een nieuwe film online verschenen waarin de activiteiten van Nnina Olugero samengevat 
worden, te zien op onze website (www.nninaolugero.org) en: 
https://vimeo.com/189030088 

Programma en activiteiten  

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: Get Up, Stand Up 

Workshops 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. 

http://www.nninaolugero.org/
https://vimeo.com/189030088
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Project 3: Healthcare 

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. 

Project 4: Business and Agriculture 

Mensen in uitzichtloze situaties ontvangen een starterkit 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 5: Het MG Project (MG staat voor Marginalized Group) 

Gemarginaliseerde groepen in Uganda zijn mensen die minder belangrijk worden gevonden dan andere 
mensen. Hun behoeften worden niet erkend en zij worden gediscrimineerd. Eén van deze groepen is de 
LGBT-gemeenschap waarbij LGBT staat voor Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender. De LGBT-
gemeenschap in Uganda is onze doelgroep voor dit project. 
 
Sinds onze oprichting, zowel in Nederland als in Uganda, is het gelukt om met gedreven en deskundige 
teams deze programma’s uit te voeren.  
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Inhoudelijk jaarverslag 2017 

Gerealiseerde projecten/activiteiten algemeen 

Kippenbedrijf 

In 2017 zijn er al goede stappen gezet in de richting van het vergroten van de eigen inkomsten. 
De afgelopen jaren kwam de stichting nauwelijks rond met als gevolg dat bepaalde kosten niet of later 
betaald moesten worden. Zeker in 2017 is duidelijk geworden dat er zoveel meer mogelijk is wanneer de 
financiële draagkracht van de projecten in Oeganda stijgt. 
Daarom zijn we in 2017 dankzij een donatie van Takatuka foundation gestart met het opzetten van een 
kippenboerderij. Dit is inmiddels een belangrijk onderdeel van Nnina Olugero geworden. Naast de 
kippenboerderij hebben we een stuk land waar eigen gewassen op kunnen worden verbouwd, dat 
tevens wordt gebruikt als stageplek en demonstratietuin. Na de opzet van deze twee inkomen 
genererende activiteiten in 2017, kunnen we in het tweede kwartaal van 2018 een duidelijke prognose 
geven van de opbrengsten ervan. Deze prognose zal de aanleiding vormen van nieuwe financiële 
afspraken tussen het bestuur in Nederland en in Oeganda, waarbij de insteek is dat in toenemende mate 
de salarissen van onze trainers uit de lokale inkomsten gedekt gaan worden.  

Vrijwilligers vanuit de Hogeschool Arnhem Nijmegen 

Eind 2017 zijn er 4 vrijwilligers van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening vertrokken 

naar Oeganda voor 2 maanden. De studenten hebben met name de projecten Get Up Stand Up en 

Condomwise ondersteunt. Zij hebben zich onder andere bezig gehouden met het structureel integreren 

van sport, spel en drama binnen de workshops.  

Samenwerking Let’s Go Africa 

Eind 2016 is er contact gelegd met Let’s Go Africa en zijn er plannen gemaakt om een samenwerking aan 
te gaan. Let’s Go Africa bereikt een groeiend netwerk van studenten, vrijwilligers, partnerorganisaties 
wereldwijd en samenwerkingsverbanden met scholen in Nederland om onze op maat gesneden 
bemiddelingsservice te leveren aan de mensen in zowel Nederland als in Afrika.  
In 2017 is Let’s Go Africa officieel een partnerorganisatie van Nnina Olugero geworden.  

Outreach programs buitengebied Uganda 

In 2017 zijn er 17 gezamenlijke workshops in buitengebieden geweest waar alle projecten aan 
deelnamen. Tijdens deze gezamenlijke workshops bereiken we veel mensen. Een voorbeeld is de 
workshop in Rakai op 20 mei 2017. Hier hebben we gezamenlijk ongeveer 1100 mensen bereikt.  
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Project Condomwise 

Dankzij de financiële ondersteuning van de gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn  er in 2017, meer dan 
13.800 condooms uitgedeeld. Wat maakt dat sinds de start van het project in 2013 meer dan 66.000 
condooms beschikbaar gemaakt zijn voor kwetsbare jongeren en volwassenen. Daarnaast hebben we dit 
jaar aan 400 meisjes tussen 14 en 19 jaar maandverband uitgedeeld. Dit is van belang omdat zij vaak 
tijdens hun ongesteldheid niet naar school kunnen omdat hun huidige gebruik van oude kleren, 
bananen bladeren en wc papier erg onhygiënisch en onpraktisch is. 
 
Ons scholenbestand in 2017 bestaat uit 24 scholen en 11 variabele instituten. Elke week waren er 
trainingen oa. op scholen, daarnaast ook elk kwartaal een ‘Trainer of Trainees’ training en ‘positive 
living’ trainingen. Condomwise heeft in 2017 ongeveer 3000 mensen bereikt, ongeveer 1000 mensen 
per kwartaal. Naast de workshops doet Condomwise  ook individuele gesprekken en follow-ups.  
 
We hebben een nieuwe samenwerking met Kathleen foundation, we leren veel van elkaar. Bovendien 
hebben we nieuwe connecties gemaakt met gezondheidscentra, wat bevorderlijk is voor onder andere 
het positive living programma, voor (jong) volwassenen met HIV.  

Project Business and Agriculture 

In 2016 is het Business and Agriculture project verder uitgebreid. In totaal zijn er dit jaar 109 deelnemers 
bijgekomen; waaronder elk kwartaal 25 nieuwe families en 1 ‘special group’. De ‘special groups’ zijn 
groepen kwetsbare mensen die deel uitmaken van e.g. jongerencentra, opvangcentra en groepen uit de 
LGBT community. Elk kwartaal hebben we ongeveer 20 tot 30 mensen bereikt hiermee.  
In het totaal zijn er ongeveer 1600 kippen uitgedeeld aan 1000 mensen.  
Elk van deze groepen wordt tijdens de wekelijkse vergaderingen besproken en de voortgang 
gemonitord. Inmiddels zijn de groepen van voorgaande jaren ook dusdanig vergevorderd dat zij nieuwe 
groepen kunnen screenen en trainen. Daarnaast zijn er ook 11 trainingen gegeven over kippen en het 
verbouwen van groente aan mensen HIV/aids, kwetsbare jongeren, vrouwen en partner organisaties. 
Business and Agriculture is in 2017 bovendien bezig geweest met naamsbekendheid. Ze zijn op 
werkbezoek geweest bij relevante organisaties en hebben hun verhaal kunnen doen bij een lokaal radio 
programma.  

Project Get Up, Stand Up 

Ook het Get Up Stand Up project heeft zich verder ontwikkeld in 2016.  
In 2017 heeft het project ongeveer 3000 mensen bereikt. Er hebben wekelijkse workshops voor 
kinderen en jongeren plaatsgevonden op totaal zo’n 30 scholen in en om Kampala met thema’s als 
huiselijk geweld, gezond seksueel gedrag, pedagogisch verantwoorde manier van opvoeden, 
zelfvertrouwen, “gender based violence”, seksueel of geestelijk misbruik en “child sacrifice”.  
 
Meerdere Nnina Olugero jongerenclubs geopend op onder anderen de Mamtaz secondary school en 
Kingstone Highschool en voor tienermoeder groepen zoals in de wijk Busega. 
Bovendien zijn er begin 2017 5 kleine bedrijfjes voor en door tienmoeders opgezet, welke nog steeds 
succesvol zijn. Deze bedrijven zijn opgezet in samenwerking met Business and Agriculture.  
Sport, spel en drama is succesvol verwerkt in de workshops en blijkt erg effectief, vooral met de moeilijk 
bereikbare jeugd. In 2017 hadden deze workshops een bereik van ongeveer 400 mensen.  
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Daarnaast heeft het project zich gericht op begeleiding van onderwijsprogramma’s en 
studiefinancieringen voor kansarme jongeren. 
 
Tot slot heeft Get Up Stand Up zich met succes bezig gehouden met counseling binnen relaties met 
huiselijk geweld. In veel gevallen is de vrouw het slachtoffer, maar is deze vanwege maatschappelijke 
redenen machteloos hier iets aan te doen. Het Get Up Stand Up project heeft wekelijkse 
contactmomenten met 5 stellen. Door intensief contact met de stichting hebben de slachtoffers nu 
iemand om te bereiken in het geval van noodsituaties en is het aantal geweldsincidenten hierdoor sterk 
verminderd. 

Marginalized Groups 

Sinds het begin van het project in 2016 heeft het project steeds meer focus en netwerk opgebouwd. De 
thema’s waar Marginalised Groups zich in 2017 mee bezig gehouden heeft zijn: 
 

- Uitdelen van materialen 
Om de verspreiding van Soa’s en HIV te beperken delen we condooms en glijmiddel uit. Zeker in de 
doelgroep van  mannen die seks hebben met mannen is glijmiddel belangrijk omdat het risico op HIV 
besmetting vele malen hoger is.  We hebben ook ‘hot spots’ door de stad heen  waar mensen gratis 
condooms uit kunnen halen. Voornamelijk prostituees maken hier veel gebruik van. 
Zo’n 2600 condooms, 740 glijmiddel en zo’n 2400 brochures.  
 

- Individuele begeleiding 
1 op 1 begeleiding biedt de mogelijkheid voor mensen over lastige onderwerpen te praten. Veel thema’s 
die langs komen zijn: veilige seks, huiselijk geweld, HIV besmetting, financiële problemen.   
 

- ‘Peer meetings’ 
Elke kwartaal kwam een groep van 20 invloedrijke mensen uit het werkveld bij elkaar om de 
samenwerking te verbeteren en te kijken hoe we de LGBT gemeenschap door heel Oeganda kunnen 
ondersteunen met thema’s als werkeloosheid en gezondheid. 
 

- Workshops en trainingen 
Maandelijks zijn er workshops voor groepen mensen vanuit de LGBT gemeenschap. Vanuit groeiende 
behoefte vanuit de gemeenschap geven we in samenwerking met o.a. MARPI en SMUG workshops over 
het gevaar van hepatitis en delen we waar mogelijk vaccinaties uit.  
 
In samenwerking met het Business and Agriculture project helpen we mensen om uit werkeloosheid te 
komen en beter met geld om te gaan. Zo leren we mensen hoe ze moeten sparen en geven we de 
‘chicken start up kits’ om eigen bedrijfjes te kunnen starten. 
Andere thema’s zijn Pre Exposure Prophylaxis ( PrEP) om HIV besmetting te voorkomen voor mensen die 
het meest een risico hebben zoals mensen in een relatie met HIV besmet persoon en mannen die 
werken als prostituee.  Ook EHBO trainingen worden gegeven.  
 

- Evenementen 
Deelname aan Pride Uganda ging dit jaar gelukkig beter dan vorig jaar (toen werd het feest bruut door 
de politie verstoord en werden mensen opgepakt). Ook de World Aids day op 1 december was 
bijzonder. We hebben kaarsen aangestoken voor alle LGBT die gestorven zijn aan aids.  
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Project Healthcare 

In 2017 heeft het project i.v.m. financiële  tekorten parttime gewerkt. Het team heeft wel nog steeds 
wekelijkse workshops kunnen doen en 1 keer per kwartaal samen met de andere projecten deel kunnen 
nemen aan een ‘general outreach’ in de buitenwijken van Kampala.  Per maand is er een bereik van 250 
mensen genoteerd wat maakt dat zo’n 1000 mensen in 2017 onze informatie ontvangen hebben. De 
doelgroep is variërend van (alleenstaande) ouders, jongeren, schoolkinderen, jong volwassenen, 
maatschappelijk werkers/leraren/ lokale leiders. Thema’s die behandeld zijn: 
 

- EHBO 
- Puberteit (informerend over veranderingen in het lijf en geest) 
- Hygiëne ter voorkomen van ziektes 
- Veilig water  
- SOA en HIV preventie 
- Informatie over meest voorkomende ziektes, hoe te voorkomen, de symptomen en 

behandeling. 
- Gevaren van ‘zelf medicatie’. 
- Preventie van borst kanker. 

Vergaderingen 

In 2017 hebben in Nederland 4 vergaderingen 
plaatsgevonden met het huidige bestuur. Hierin zijn 
de werkzaamheden geëvalueerd, 
sponsormogelijkheden en ambities besproken voor 
het komende jaar. Een nieuw en belangrijk agenda 
punt is het realiseren van financiële onafhankelijkheid 
middels het kippenbedrijf. Daarbij zijn er 2 
vergaderingen met Martine Stoppelenburg geweest, 
de directeur van BIS. En 1 vergadering met Roel van 
Hout van Let’s Go Africa. 
In Oeganda hebben de werknemers elke maandag een vergadering waarin de planningen van de 
aankomende week en resultaten van de vorige week besproken wordt. Nieuw toegevoegd dit jaar zijn 
project manager vergadering waarin 1 keer per kwartaal dieper ingegaan wordt op de samenwerking  
van de projecten en de inhoud. Daarnaast is er elk kwartaal een assistenten bijeenkomst waar zij de 
kans krijgen om hun ideeën in te brengen en groeimogelijkheden te benutten. 
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Planning voor 2018 

In 2018 wil Nnina Olugero de koers van 2017 vasthouden. Een belangrijk doel is om ons bereik uit te 
vergroten van regionaal naar landelijk. Een manier om onze bereikbaarheid te vergroten is door middel 
van een sterk netwerk met andere NGO’s, instituten, scholen en gemeenschappen.  
De stijgende lijn van het verspreiden van brochures, materialen en natuurlijk kennis willen wij 
doorzetten. Zeker als wij ons bereik willen vergroten van regionaal naar landelijk is het van belang dat 
Nnina Olugero de veiligheid kan waarborgen. Bij het project voor Marginalized Groups verdient de 
veiligheid extra aandacht in 2018. 
Een belangrijk doel van Healthcare is om het onderwerp puberteit meer te uit te breiden, met als doel 
meisjes en jongens te stimuleren de juiste keuzes te maken. Het doel is dat bij de start van het derde 
kwartaal dit onderwerp uitgebreid en geïntegreerd is in de workshops.   
Een ander belangrijk doel is de groei van de training voor trainers voortzetten. Het is van belang dat ook 
in lokale gebieden de kennis wordt verspreid. Daarbij is de training voor trainers van essentieel belang 
om zoveel mogelijk mensen te bereiken. 
Business and Agriculture heeft als doel in 2018 het Village Saving and Loan Accociation (VSLA) 
programma te combineren met de agrarische kant van het project. Het einde van het derde kwartaal 
moet dit gerealiseerd zijn.   Voor de verschillende projecten wordt er reeds gebruik gemaakt van een 
follow up systeem. In 2018 willen we dit verder verbeteren.  
  
Een van de belangrijkste doelen voor de stichting Nnina Olugero in z’n geheel is de kippenboerderij 
gereed maken en voor het einde van 2018 al onze eerste inkomen gerealiseerd hebben.   
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Financieel jaarverslag 2017
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Dankwoord 

In 2017 hebben we ca. 16.840 bereikt ( ongeveer 4400 mensen via trainingen in achterstandsbuurten, 
9000 in scholen/instituten, 3600 mensen via ‘general outreaches’, 300 vanuit de LGBT gemeenschap )  
waarvan het overgrote deel jongeren, kinderen en vrouwen betrof.  
 
We zijn er trots op dat we samenwerken met passievolle mensen die samen willen werken aan een 
betere toekomst voor diegene die het het hardst nodig hebben. 
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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Gegevens stichting Nnina Olugero 

Doelstellingen 

Nnina Olugero is opgericht in 's-Hertogenbosch op 11 juni 2012 als kleine vrijwilligersorganisatie. 
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 beschermd zijn tegen (seksueel) misbruik en onrecht;  

● Om mensen te ondersteunen hun eigen levensstandaard te verhogen door inkomen 
genererende activiteiten te bieden;    

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

Missie, visie en werkwijze 

Onze missie is om kwetsbare Oegandezen de handvatten 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. 
Preventie, zelfvoorziening en empowerment zijn de speerpunten in onze werkwijze. 
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. Om de doelstellingen te bereiken werken we bovendien nauw samen 
met relevante Oegandese organisaties, individuen en district leiders in en om Kampala. 

Samenstelling organisatie 

Bestuur Nederland 

Anouk Peters   Voorzitter  Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, heeft langere tijd  
in Oeganda gewoond en de organisatie opgericht 

Rosalie Brouwer Penningsmeester Registeraccountant, Penningmeester voor Nnina  
      Olugero sinds 2015 
Jetske Aalders  Secretaris  Maatschappelijk werker, in 2016 actief voor Nnina 
      Olugero in Oeganda, sinds 2017 bestuursfunctie  
      vanuit Nederland 
Vrijwilligers  Maaike Frazer, Annet Frazer, Stef van Os, Frank Janssen en Lode Kulik 
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Het Oegandese team 
Het team in Uganda bestaat uit ervaren Oegandese hulpverleners. De verschillende projecten hebben 
allemaal een coördinator met daarbij assistenten, stagiaires en vrijwilligers met relevante ervaring in het 
werkveld.  
 
De projecten zijn zo opgesteld dat ze een zelfstandig programma draaien maar daarnaast ook intensief 
samenwerken om een multidisciplinaire aanpak te bieden. Elke week begint met een vergadering waar 
alle projectmedewerkers aan deelnemen om de taken van die week vorm te geven. Daarnaast is er elk 
kwartaal een coördinatoren overleg.  
 
Team Oeganda 
Dorcus Asiimwe  Executive Director/Condomwise project coördinator 
Micheal Lubega Financial Secretary/MG project coordinator/international volunteer coordinator 
 
Samuel Kabuye  Business and Agriculture project cordinator 
Timothy Ssamula Healthcare project coördinator 
Ivan Bukesa  Get Up, Stand Up project coördinator 
 
Winifred Nalwada Business and Agriculture assistent 
Reagan Mulembezi Get Up, Stand Up assistant / Condomwise assistent 
Mauricia Nansubuga Healthcare assistent 
Luswata Brant  Assistant MG 
 
 Vrijwilligers Oeganda Muwonge Thomas, Mugumya Brenda, Mansoor Kalyesubula, Masitula Nabukalu 
 

Het boek ‘Nnina Olugero, I have a story’ 

Anouk Peters heeft na haar studie Social Work een tijd in 
Kampala gewoond als vrijwilliger in een organisatie voor HIV-
positieve vrouwen. Zij raakte geïnspireerd door de 
levensverhalen van de mensen die zij ontmoette tijdens haar 
werk. De bijzondere verhalen waren voor Anouk aanleiding om 
verschillende inspirerende mensen uit Kampala te interviewen, 
en hun levensverhalen te bundelen in een boek: “Nnina 
Olugero, I Have a Story”. Het boek deelt 25 levensverhalen van 
mensen die in en rondom Kampala wonen; een vrouw die 
vertelt over hoe het is om  lesbisch, HIV positief en 
transgender te zijn in al het geweld tegen homo’s in Oeganda, een prostituee die haar best doet baas te 
zijn over haar eigen toekomst en een psychiater die, ondanks het taboe op psychiatrische stoornissen in 
Oeganda, zich volledig inzet voor zijn cliënten. Het boek is te koop via de website. 
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Nnina Olugero Foundation in Oeganda 

Geschiedenis Nnina Olugero 

2012 

● Start met het Peters’ Chicken and Seeds project binnen de Kawempe Youth Development 
Association (KYDA) + kleine individuele projectjes (gehoorapparaat regelen, naaimachine) 

● Steeds meer loskomen van KYDA en in Nederland eigen stichting starten. Oprichtdatum: 07-06-
12 

2013 

● Start Condomwise in samenwerking met Mulago Hospital 
● Boek ‘Nnina Olugero, I Have a Story’ 

2014 

● Uitbreiding Condomwise 2014 en 2015 dankzij donatie Stichting Aidscare 
● Start samenwerking met Bureau International Samenwerking voor fondsenwerving 

2015    

● Start Get Up, Stand Up project 
● Werknemers in plaats van parttime, fulltime in dienst genomen 
● Groei personeelsbestand in Uganda naar 5 fulltime werknemers 
● Officiële NGO status gekregen in Uganda 

2016 

● Gestart met het Marginalised Groups project 
● Eerste Nederlandse vrijwilligers gaan voor langere tijd naar Uganda 
● Financiële ondersteuning gemeente ’s-Hertogenbosch 

2017 

 Nieuwe assistent, Reagan, allround inzetbaar.  

 Grond gekocht middels een donatie van TakaTuka en start kippenbedrijf. 

 Samenwerking Let’s Go Africa 

 Start verkoop eigen koffieproducten in samenwerking met Uganda Coffee Distribution Authority 
(UCDA).  

 Start Village Saving and Loan Association 
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2018 en verder 

Om de gemaakte successen ook in 2018 verder door te kunnen zetten zijn wij nog steeds afhankelijk van 
sponsoren. In 2018 willen we stappen zetten richting financiële autonomie middels het kippenbedrijf.  

Het team 

In 2012 zijn we begonnen met een klein team. Het Condomwise programma werd uitgevoerd door 
Dorcus Asiimwe en Francis Katamba, ondersteund door drie vrijwilligers. Het Business and Agriculture 
project werd uitgevoerd door Samuel K. Kabuye en Natongo Elizabeth, met ondersteuning door twee 
vrijwilligers. Dit team voert alle werkzaamheden uit, zoals de workshops, het maken en verspreiden van 
het voorlichtingsmateriaal, het initiëren en onderhouden van de contacten met partners in het werkveld 
en uiteraard het ondersteunen van mensen uit de doelgroepen die om speciale ondersteuning vragen. 
Dit team heeft tevens het initiatief genomen voor de formele registratie en vormt dan ook het bestuur. 
Zij ontvangen voor hun werk een bescheiden salaris, van maximaal € 140,- per maand voor hun voltijd 
dienstbetrekking bij Nnina Olugero. In 2017 zal het team, indien bovenstaande begroting gedekt wordt, 
uitgebreid worden om zodoende alle beoogde activiteiten te kunnen uitvoeren.     

Officiële registratie 

In 2014 heeft het team een aanvraag ingediend om Nnina Olugero als Niet-Gouvernementele 
Organisatie te registreren. Deze aanvraagprocedure duurt een aantal maanden, maar is in februari 2015 
met succes afgerond. Op de volgende pagina vindt u een kopie van de vergunning om als NGO te mogen 
werken. 
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Contactgegevens 

Ngo Nnina Olugero Foundation 
Kyebando, Gayaza road (opposite Elisa Road) 
P.O. box 34839  
Kampala, Uganda 
 
Contactpersoon:  Dorcus Asiimwe 
E-mailadres:   Dorcus@nninaolugero.org 
Telefoonnummer:  +256 (0) 777 520 461 


