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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. 
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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. 
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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. Voor de uitvoering van deze programma’s in 2017 vragen wij uw 
ondersteuning. 
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Inhoudelijk jaarverslag 2016 

Gerealiseerde projecten/activiteiten algemeen 

Team uitbreiding: Perla 

Nadat wij gestart zijn met ons vrijwilligersprogramma heeft in maart 2016 onze eerste echte vrijwilliger 
in Oeganda, Perla van den Berk, ons team verrijkt met haar komst. Ze heeft het Business and Agriculture 
project efficiënter gemaakt waarbij mensen nu na het succesvol houden van kippen ook iets teruggeven 
aan de organisatie zodat wij deze kippen weer aan anderen kunnen geven. Perla is zelfs eind van het jaar 
nog een maand terug gegaan om haar werkzaamheden voort te zetten. Ze heeft  een geldinzamelactie 
opgezet om Dinah Nazzasi te helpen. Zij heeft een operatie nodig om het gezwel wat in haar nek groeit 
te verwijderen. Als dit niet gebeurd kan het uitgroeien tot een kwaadaardige tumor en heeft ze niet lang 
meer te leven. Als het geld opgehaald wordt zal zij begin 2017 geopereerd worden. Zie Appendx A voor 
de ervaringen van Perla. 

Team uitbreiding: Jetske 

In de zomer is Jetske Aalders naar Oeganda gegaan om een maand vrijwilligerswerk te doen. Zij heeft 
het Get Up, Stand Up project ondersteund in het selecteren van kwetsbare vrouwen en samen met het 
team een plan gemaakt om te kijken hoe zij nog beter geholpen kunnen worden. Ze zal het team vanaf 
Nederland blijven ondersteunen via online media. Zie  Appendix B voor haar verhaal. 

Promotiefilm Nnina Olugero 

Na een bezoek aan de stichting in juni hebben 2 Nederlandse vrijwilligers een introductiefilm gemaakt 
waarin ons team en onze werkzaamheden zichtbaar zijn. Deze is te vinden op: 
https://vimeo.com/189030088 

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.  

Outreach programs buitengebied Uganda 

In 2016 zijn er 5 gezamenlijke team ‘outreaches’ in afgelegen buitengebieden geweest waar alle 
projecten aan deelnemen. Zij hebben kleding ingezameld in Kampala en in deze gebieden uitgedeeld, 
onze groeps workshops aangeboden en individuele gesprekken gevoerd. 
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Project Condomwise 

Het team van Condomwise is uitgebreid met 2 gemotiveerde Oegandese vaste assistenten wat maakt 
dat het team nu totaal bestaat uit 6 leden. Dankzij de financiële ondersteuning van meerdere 
Nederlandse stichtingen is er in 2016, meer dan 25.000 condooms uitgedeeld. Wat maakt dat sinds de 
start van het project in 2013 meer dan 52.000 condooms 
beschikbaar gemaakt zijn voor kwetsbare jongeren en 
volwassenen. Daarnaast zijn we vanaf 2016 ook gestart met het 
uitdelen van maandverband op 4 scholen voor meisjes tussen 
de 14 en 19 jaar. Dit 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 2016 bestaat uit 8 
voortgezet onderwijs scholen, 5 basisscholen en 8 variabele 
instituten. Elke week waren er trainingen oa op scholen, 
daarnaast ook elk kwartaal een ‘Trainer of Trainees’ training en 
positive living trainingen. Het is lastig te zeggen hoeveel mensen 
precies we bereiken, maar uit verslagen is op te maken dat er ongeveer 20 mensen deelneemt aan een 
workshop wat totaal zo’n 1000 deelnemers betekent. Daarnaast behoren we bij ‘the members of the 
Uganda Alcohol policy’ en zijn er 2 nieuwe partnerships aangegaan met Oegandese organisaties.  

Project Business and Agriculture 

In 2016 is het Business and Agriculture verder uitgebreid. In 
totaal zijn er dit jaar 205 beneficiaries bijgekomen. Hiervan 
maken elk kwartaal 25 families deel uit. Daarnaast zijn we dit 
jaar verder gegaan met ons programma voor special groups. Dit 
zijn groepen kwetsbare mensen die deel uitmaken van e.g. 
jongerencentra, opvangcentra en groepen uit de LGBT 
community. 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 in hun eigen netwerk nieuwe groepen 
kunnen screenen en trainen. Met onze nieuwe vrijwilligster 
Perla is ook een systeem opgezet waarbij eerdere deelnemers efficiënter gemonitord kunnen worden 
d.m.v. follow-ups. 

Project Get Up, Stand Up 

Ook het Get Up Stand Up project heeft zich verder ontwikkeld in 
2016. Er hebben wekelijkse workshops voor kinderen en 
jongeren plaatsgevonden op totaal zo’n 11 scholen in en om 
Kampala in de thema’s: 

● Huiselijk geweld 
● Gezond seksueel gedrag 
● Pedagogisch verantwoorde manieren van opvoeden 
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● Zelfvertrouwen 
● Gender based violence 
● Seksueel en/of geestelijk misbruik. 
● Child sacrifice 

Dit laatste onderwerp is in 2016 toegevoegd aan de agenda van dit project. Dit omdat het team erachter 
kwam dat er in toenemende mate in Kampala sprake is van het ritueel offeren van jonge kinderen. Zij 
denken hun god tevreden te stellen met het bloed van onschuldige kinderen om te kunnen vragen voor 
rijkdom en het kunnen krijgen van kinderen bij onvruchtbaarheid.  
Het team leert kinderen en ouders hoe om te gaan met zogenaamde ‘witch doctors’. Voornamelijk hoe 
kinderen beschermd kunnen worden (niet alleen boodschappen laten halen in het donker bijvoorbeeld). 
 
In 2016 zijn verder de volgende resultaten behaald:  

● Meerdere Nnina Olugero jongerenclubs geopend op onder anderen de Mamtaz secondary 
school en Kingstone Highschool en voor tienermoeder groepen zoals in de wijk Busega. 

● Opzetten van kleine bedrijfjes voor en door tienermoeders 
● Begeleiding van onderwijsprogramma’s en studiefinancieringen voor kansarme jongeren. 
● 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. 

Project Marginalized Groups 

2016 was het eerste jaar van het 
Marginalized Groups project. Een 
van de hoogtepunten van dit jaar 
was de betrokkenheid van Nnina 
Olugero bij de organisatie van het 
Pride Uganda. Het aanvankelijk 
succesvolle evenement werd helaas 
hardhandig de kop in gedrukt door 
de overheid. Bezoekers en 
deelnemers zijn opgepakt en 
opgesloten in een kleine ruimte. Er 
werden foto’s gemaakt van 
deelnemers aan de Mr en Mrs 
pride verkiezing. Vervolgens werd 
er gedreigd dat de foto’s openbaar gemaakt zouden worden, wat hen in ernstige problemen kan 
brengen. De teamleden denken dat de enige reden dat ze zonder al te veel fysieke schade er vanaf 
gekomen de aanwezigheid van internationale journalisten was. Alle verdere Pride evenementen daarna 
zijn in verband met de veiligheid afgelast. Dit soort incidenten laat nog maar eens zien hoe het gesteld is 
met de bescherming van kwetsbare groepen, en de noodzaak van dit project. Gelukkig is de herdenking 
van de aanslag op het gaycafé in New Orleans wel goed verlopen en staan er voor 2017 weer genoeg 
activiteiten op de planning met als doel de levensomstandigheden van deze kwetsbare groepen te 
bevorderen. 
In 2016 zijn verder de volgende resultaten behaald: 
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● Contact opgezet met 5 verwante organisaties in Oeganda zoals ‘Ice Breakers Uganda’ en ‘Marpi’. 
● In combinatie met Healthcare programma voorlichting gegeven aan jonge LGBT mensen 
● Samen met het Business and Agriculture project is een groep van 20 mensen uit de LGBT 

gemeenschap gestart met het genereren van inkomsten door het houden van kippen. 
● Verschillende workshops georganiseerd zoals ‘transgender samenkomsten’. 

 

Project Healthcare 

In 2016 hebben we in samenwerking met o.a. Marie 
Stopes, Plan Uganda en Ray of Hope Uganda +- 8000 
mensen voorlichting gegeven over persoonlijke hygiëne, 
ziekte en SOA preventie. Ook is er aan deze groep 
vaccinaties verstrekt, mensen doorverwezen en zijn er 
kleine behandelingen uitgevoerd. 
In samenwerking met meer dan 35 lokale 
gezondheidscentra zijn er ook dit jaar weer vele 
duizenden tests uitgevoerd. Deze mensen kregen 
voorafgaand, tijdens en na de tests professionele 
begeleiding door een team van medici en counselors. 
De resultaten hiervan o.a. (resultaten 3e kwartaal 2016): 

● 1642 HIV tests waarvan 121 positief 
● 1157 Malaria tests waarvan 287 positief 
● 1154 Syphilis tests waarvan 230 positief 
● 889 Typhus tests waarvan 160 positief 
● 840 Candida tests waarvan 168 positief 
● 200 TB tests waarvan 82 positief 
● 293 Hypertensie tests waarvan 105 veel te hoog 
● 214 Diabetes tests waarvan 69 positief 

Waar mogelijk hebben wij diegene met een positieve test zelf behandeld, maar in de meeste gevallen 

zijn deze mensen i.v.m. de benodigde langdurige behandeling doorverwezen naar partner klinieken. 

Vergaderingen 

In 2016 hebben in Nederland 4 vergaderingen 
plaatsgevonden met het huidige bestuur. Hierin zijn de 
werkzaamheden geëvalueerd, sponsormogelijkheden en 
ambities besproken voor het komende jaar. Daarbij is er 
1 vergadering met Martine Stoppelenburg geweest, de 
directeur van BIS. 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 per project. 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 2017 

Zodra de financiële investering mogelijk is, zal er in samenwerking met het Business and Agriculture 
project een groenten/ pluimvee bedrijf gestart worden. Dit met voornaamste reden omdat Nnina 
Olugero op de lange termijn compleet zelfstandig voor haar inkomsten wil kunnen zorgen. Het team in 
Nederland heeft een exit plan waarin we over 5 jaar (2022) willen zorgen dat we niet meer volledig 
afhankelijk zijn van sponsoren en qua projecten ook de continuïteit op de lange termijn gewaarborgd is. 
Zeker aangezien onze vorige ervaring (2015 verregende plantage) zien wij het zinvol te investeren in een 
systeem voor duurzame irrigatie en afwatering. 
Naast dat het voor zelfstandigheid van de stichting zorgt zien we dit project ook als:  

● Leermogelijkheid voor deelnemers van het project waar zij ervaring op kunnen doen als een 
soort stage.  

● Kostenbesparing, we kunnen onze eigen groente zaden bewaren en distribueren. Daarnaast 
kunnen we de kippen in plaats van te kopen zelf op gezonde manier fokken voor uitgave na 3 
maanden.  

 
 
In 2017 starten we met een samenwerkingsverband met Let’s go Africa. Zij gaan stageplaatsen en 
vrijwilligers koppelen aan Nnina Olugero in Oeganda waardoor we een goede doorstroom hebben aan 
Nederlandse vrijwilligers. Vrijwilligerswerk zien wij echt als een kans voor zowel de vrijwilliger als de 
organisatie om persoonlijk te groeien en zeker met deze professionele organisatie met  dezelfde visie als 
Nnina Olugero zal dit steeds meer vaste vorm krijgen. 
 
Ook in de Nederlandse tak van de organisatie zal verder gezocht worden naar vrijwilligers en 
bestuursleden om te ondersteunen in de organisatie op bestuurlijk en administratief vlak. 
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Financieel jaarverslag 2016  

Balans 

Balans per 31 December 2016 

 

Toelichting op balans 2016 

Stichtingsvermogen 

Het stichtingsvermogen (reserve als bron van inkomsten) groeit met een deel van het positieve 
“resultaat” over 2016 ten bedrage van € 1.393. Dit “resultaat” ontstaat doordat meer aan donaties door 
de stichting is ontvangen dan aan doelstellingen en kosten is uitgegeven. Dit hangt onder meer samen 
met de gestegen koers van Oegandese shillings. 
 
Het gehele stichtingsvermogen is beschikbaar voor de doelstellingen van de stichting. 
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Continuïteitsreserve 

De continuïteitsreserve van de stichting is gevormd om zeker te stellen dat de geplande activiteiten, in 
ieder geval deels, doorgang kunnen vinden als de fondsenwervende activiteiten niet voldoende 
opbrengen. 

Staat van baten en lasten 2016 
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Toelichting 

Van positieve resultaat over 2016 wordt €6.820 toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Het 
restant ter hoogte van €1.393 wordt toegevoegd aan het stichtingsvermogen. 
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Dankwoord 

Wij zijn heel erg trots op wat wij in 2016 weer bereikt hebben. Alle condooms, kippen en adviezen                  
zorgen ervoor dat onze doelgroep de obstakels van hun leven steeds beter aankunnen en in               
samenwerking kunnen werken aan een gezondere en gelukkigere toekomst. 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 
inkomensgenererende 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 districtleiders in en om Kampala. 
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Samenstelling organisatie 

Organogram 

 

Bestuur Nederland 

Anouk Peters Voorzitter Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, heeft langere tijd in 
Kampala, Oeganda gewoond 

Rosalie Brouwer Penningmeester Accountant 
Iris van Aalst Secretaris Pedagoog i.o. 
Lode Kulik Webmanager Heeft in 2011/2012 in Kampala gewoond 

Team Oeganda 

Dorcus Asiimwe Executive Director/ temporary Condomwise project coordinator  
Micheal Lubega Financial Secretary/MG project coordinator/international volunteer coordinator 
Samuel Kabuye Business and Agriculture project coordinator 
Winifred Nalwada Business and Agriculture assistant 
 
Francis Katamba Get Up, Stand Up project coordinator 
Ivan Bukesa Get Up, Stand Up assistant 
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Timothy Ssamula Healthcare project coordinator 
Mauricia Nansubuga Healthcare assistant 
 
Muguru Fahd Condomwise assistant 
 
Ritah Kiwuka Volunteer 
Robert Wagubi Volunteer 

Overig 

Perla van den Berk Vrijwilliger  
Jetske Aalders Vrijwilliger 
Maaike Frazer Vrijwilliger 
Stef van Os Vrijwilliger 
Frank Janssen Vrijwilliger 
 
De vrijwilligers helpen met het vergroten van ons netwerk en naamsbekendheid. Zij helpen met de aan 
de hand zijnde taken, staan op markten en helpen mee met collecte acties. Nnina Olugero is altijd op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers! Voor meer informatie over het doen vrijwilligerswerk bij Nnina olugero, 
kijk op: http://www.nninaolugero.org 

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 (huidig Business and Agriculture 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 advies fondsenwerving 

 

2015   

● Start Get Up, Stand Up project opgericht vanuit het Condomwise project 
● Werknemers in plaats van parttime, fulltime in dienst genomen 
● Groei personeelsbestand in Uganda naar 5 fulltime werknemers 
● Officiele 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 en verder 

Om de gemaakte successen ook in 2017 verder door te kunnen zetten zijn wij nog steeds afhankelijk van 
sponsoren. In 2017 willen we stappen zetten richting financiële autonomie, onder meer door het 
commercialiseren van onze activiteiten in het Business and Agriculture programma. 

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 
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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 
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Appendix A: Testimonial Perla     

Nnina Olugero I have a story- Hallo ik ben Perla van den Berk, 24 jaar oud en wil graag mijn verhaal met                      
jullie delen als vrijwilligster voor de stichting Nnina Olugero. Naar mijn eerste ervaring als vrijwilligster               
in Ghana West Africa in mei 2015 ,heb ik mijn hart verloren aan het Afrikaanse leven. Bij terugkomst op                   
Nederlandse bodem kon ik niet wachten met het bedenken van plannen voor een nieuwe reis naar                
Afrika. Zo gezegd zo gedaan. Een klein jaar later ben ik in contact gekomen met Anouk, de oprichtster                  
van Nnina Olugero. Het prettige gesprek en met name het enthousiasme en de passie waarover Anouk                
sprak zorgde er voor dat de keuze snel werd gemaakt. Op 19 maart 2016 stapte ik het vliegtuig in naar                    
Uganda om een maand lang als vrijwilligster aan de slag te gaan. 

Waarom vrijwilliger? Er is geen betere manier om kennis te maken met de Afrikaanse cultuur en bewust                 
te worden van de realiteit die zich daar afspeelt. 

Gedurende mijn tijd in Uganda heb      
ik ondersteuning geboden aan    
Peters Chicken seeds project. Wij     
bieden families te gelegenheid    
zelfvoorzienend te worden door het     
uitdelen van start up kits bestaande      
uit 5 kippen, vaccinaties voor     
kippen, kippenvoer voor 1 maand     
en 2 zakken met zaadjes voor het       
verbouwen van groenten en    
intensieve begeleiding/training van   
gedurende 3 maanden. We hebben     
veel huisbezoeken en trainingen    
georganiseerd om mensen te    
begeleiden in hun ”eigen bedrijfje”.     
Door goed om je heen te kijken en        
met de mensen te praten kom je er        
al snel achter wat mensen echt      

nodig hebben. Behalve dat het erg leuk en dankbaar werk was, heb ik wederom enorm veel geleerd.                 
Het out of the box denken, omgaan met cultuur verschillen maar vooral de samenwerking tussen de                
Nederlandse en Oegandese cultuur heeft mij veel gebracht. Ik heb het geluk gehad te mogen werken                
met een team vol gepassioneerde mensen. Het heeft mij verder gebracht in het vervolg van mijn                
loopbaan en in positieve zin beïnvloed. 

Ik zou het werken voor de Nnina Olugero foundation dan ook van harte aanbevelen aan andere                
vrijwilligers die net als ik openstaan voor nieuwe ervaringen en niet bang zijn voor veranderingen. Kom                
uit je comfort zone en beleef wat voor moois je kunt doen voor de mensen en de mensen voor jou.                    
Daarnaast is Uganda een fantastisch en mooi land om te reizen. 

Het enige waardoor de mensheid gered zal worden is samenwerking- Bertrand Russell 
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Appendix B: Testimonial Jetske 

Hallo, ik ben Jetske Aalders, 20 jaar       
oud en ik wil graag mijn ervaring bij        
Nnina Olugero met jullie delen. Al      
op jonge leeftijd riep ik dat ik naar        
Afrika wilde. In november 2015     
besloot ik toch echt maar eens de       
daad bij het woord te voegen. Ik       
studeer Maatschappelijk Werk en    
Dienstverlening en zat toen in mijn      
derde jaar, mijn reis naar Uganda      
moest dus gepland worden in mijn      
zomervakantie. Via via kwam ik in      
contact met Anouk Peters, founder     
of Nnina Olugero. Ik heb een prettig       
gesprek gehad waarin zij mij met      
passie en enthousiasme vertelde    
over haar organisatie. Ik was onder      
de indruk en enthousiast geraakt     
van haar verhaal, direct vanaf dat moment wist ik dat dit was wat ik wilde. 28 juni 2016 stapte ik in het                      
vliegtuig naar Uganda om 1 maand vrijwilligerswerk te gaan doen bij Nnina Olugero. 
Gedurende mijn tijd bij Nnina Olugero heb ik voornamelijk ondersteuning geboden aan het Get Up               
Stand Up project, maar vaak waren deze activiteiten samen met Condomwise. Get Up Stand Up zet zich                 
in voor kwetsbare vrouwen, mannen en kinderen. Het project ondersteunt deze doelgroep door het              
aanleren van communicatie vaardigheden, informatieverstrekking, het bewustmaken van risico’s en het           
geven van trainingen in zelfverdediging. 
Tijdens mijn tijd in Uganda heb ik mij gefocust op jonge kwetsbare vrouwen, velen van hen waren al op                   
jonge leeftijd zwanger geraakt. Ik heb samen met mijn gepassioneerde en ervaren collega’s             
praktijkonderzoek gedaan om het probleem en de hulpvraag van de vrouwen helder te krijgen. Ik heb                
veel gesprekken gevoerd met deze vrouwen in de sloppenwijken. Het specifieke doel van het plan               
waarbij ik betrokken ben geweest, is dat de vrouwen ondersteuning krijgen in het opzetten en runnen                
van een eigen bedrijfje, op die manier wordt de zelfredzaamheid van deze vrouwen vergroot en zijn zij                 
in staat hun eigen leven te veranderen. Tijdens dit werk viel mij op dat er zoveel vrouwen zijn met een                    
aangrijpend verhaal, zoveel hulpvragen, maar te weinig middelen en financiën om hen allemaal te              
helpen. 
Het werk wat ik gedaan heb is mooi, aangrijpend, maar vooral ook erg dankbaar. Ik heb veel geleerd. Ik                   
heb gewerkt als Social Worker op een manier die enerzijds zo anders dan in Nederland maar anderzijds                 
ook zo herkenbaar. Uganda in het algemeen en Nnina Olugero in het bijzonder hebben mijn kijk op de                  
wereld verbreed, ik heb gezien hoe mensen van niks toch iets bijzonders kunnen maken en ik heb                 
ervaren hoe mooi de open en warme Ugandese cultuur is. 
Ik zou het vrijwilligerswerk bij Nnina Olugero dan ook echt iedereen aanraden. Behalve dat het werk                
ontzettend interessant is, heeft de organisatie een heel open en warm team die ervoor hebben gezorgd                
dat ik mij vanaf dag 1 welkom heb gevoeld. Het is een kans om je kijk op de wereld te verbreden,                     
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uitdagingen aan te gaan en op een mooie manier je steentje bij te dragen in een land waarin hulp hard                    
nodig is. Daarnaast is Uganda een fantastisch land met mooie natuur en leuke mensen, ik heb echt volop                  
genoten. 
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