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1. Stichting Nnina Olugero 
 

1.1 Oprichting van de stichting 

‘Nnina Olugero’ betekent; ‘ik heb een verhaal, ik heb iets te zeggen’. Nnina Olugero is in juni 2012 
opgericht met het doel om samen met andere Oegandese organisaties programma’s neer te zetten 
waarin hulpbehoevende mensen in de Oegandese samenleving 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. Inmiddels hebben we als kleine vrijwilligersorganisatie samen met 
ons lokale team een bewezen aanpak ontwikkeld om armoede tegen te gaan. 
 

1.2 Doelstelling, visie en werkwijze 

Het is de doelstelling van Nnina Olugero om samen met andere Oegandese organisaties 
programma’s neer te zetten waarin hulpbehoevende mensen in de Oegandese samenleving de 
handvatten krijgen om hun toekomst te verbeteren. Wij hebben een focus op de aanpak van de 
volgende probleemgebieden: 
●     Armoede en educatie 
●     Gezondheidszorg 
●     Ongewenste zwangerschappen en onveilige abortussen            
●    Huiselijk geweld / rechten voor vrouwen, kinderen en gemarginaliseerde groepen 
 

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. Dit bereiken we middels workshops, persoonlijke begeleiding en het 
aanbieden van startpakketten. Om de doelstellingen te bereiken werken we nauw samen met 
relevante Oegandese organisaties, individuen, district leiders in en om Kampala en uiteraard de 
doelgroepen zelf. We bieden begeleiding aan de allerarmste gezinnen, met een focus op het 
versterken van de positie van de vrouw, die in de meeste gezinnen in haar eentje verantwoordelijk is 
voor een heel gezin. We bieden training, begeleiden vrouwengroepen met spaarprogramma’s en 
ondersteunen hen met kleine behapbare inkomen genererende projecten. 
 

1.3 Bestuur en vrijwilligers 
 

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, Stef van Os, Frank Janssen en Lode Kulik 
 

1.4 Referenties 

J. van Velthoven, Stichting Aidscare, E: janvanvelthoven@wxs.nl, T: 06-23245485 

M. Stoppelenburg, BIS Bureau Internationale Samenwerking, E: info@bureauinternationalesamenwerking.nl, 

T.: 013-7518405 

mailto:janvanvelthoven@wxs.nl
mailto:info@bureauinternationalesamenwerking.nl
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2. NGO Nnina Olugero 
 

2.1 Inleiding 

Nnina Olugero Foundation is als officiële Non-Governmental Organization (NGO) in Oeganda 
opgericht op 11 juni 2012. Het team 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.  
 

2.2 Bestuur en vrijwilligers  

Dorcus Asiimwe Executive Director/Condomwise project coordinator 
Micheal Lubega Financial Secretary/MG project coordinator/international volunteer 

coordinator 
Samuel Kabuye  Business and Agriculture project coordinator 
Timothy Ssamula Healthcare project coordinator 
Ivan Bukesa  Get Up, Stand Up project coordinator 
Winifred Nalwada Business and Agriculture assistant 
Reagan Mulembezi Get Up, Stand Up assistant / Condomwise assistant 
Mauricia Nansubuga Healthcare assistant 
Luswata Brant  Assistant Marginalized Groups 
 

Vrijwilligers Oeganda Muwonge Thomas, Mugumya Brenda, Mansoor Kalyesubula, Masitula Nabukalu 
 

2.3 Contactgegevens 

Nnina Olugero Foundation 
Kyebando, Gayaza road (opposite Elisa Road) 
P.O. box 34839 Kampala, Uganda 
 

Contactpersoon:  Dorcus Asiimwe, Executive director  
E-mailadres:   Dorcus@nninaolugero.org 
Telefoonnummer:  +256 (0) 776 608 757 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een deel van het team na een workshop 
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3. Multidisciplinaire ontwikkeling in zelfredzaamheid 
 

3.1 Probleemstelling 

Oeganda heeft 36 miljoen inwoners. Negen miljoen mensen hiervan leven, volgens de Central 
Intelligence Agency, onder de armoedegrens. De meeste families bestaan uit drie generaties, een 
grootmoeder, een jonge moeder en kleine kinderen, al dan niet geïnfecteerd met HIV/Aids. Veel van 
de allerarmste gezinnen kunnen niet in hun eigen basisbehoeften voorzien en lijden honger. Kinderen 
gaan op een zeker moment wel naar de basisschool, maar stoppen na een paar jaar weer omdat ze 
geen geld hebben voor boeken of schoolkleding en omdat ze mee moeten helpen geld te verdienen 
voor het gezin. 

Deze kwetsbare en gemarginaliseerde groepen kampen veelal met problemen als armoede, 
gebrek aan onderwijs, discriminatie, HIV/aids, gebrekkige seksuele gezondheid, met als gevolg illegale 
en slecht uitgevoerde abortussen, gebrek aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen en beperkte 
toegang tot gezondheidszorg. De armoede is in veel gevallen een neergaande spiraal, die niet zelden 
voortkomt uit angst voor en dreiging van stigmatisering en/of publieke vervolging, waar men op eigen 
kracht niet meer uit kan komen. 

Nnina Olugero richt zich op deze kwetsbare groepen in de samenleving, veelal vrouwen. De 
reden hiervoor is dat vrouwen in Oeganda achtergesteld worden en duidelijk een andere positie en rol 
hebben dan de man. Wij werken samen met Oegandese instellingen zoals weeshuizen, psychiatrische 
instellingen, verslavingsklinieken, ziekenhuizen, scholen en opvanghuizen voor straatjongeren. Wij 
ondersteunen gezinnen die kampen met extreme armoede en de families die het extra zwaar hebben 
vanwege de gevolgen van HIV en een gebrek aan onderwijs of betaald werk. Maar onder kwetsbare 
en gemarginaliseerde groepen verstaan wij ook getraumatiseerde mensen, (straat)kinderen/jongeren, 
schooljeugd, alleenstaande (tiener)moeders, geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte mensen en de 
moeilijk bereikbare doelgroepen, zoals LGBTQ gemeenschap en slachtoffers van seksuele uitbuiting. 
 

3.2 Doelstellingen 
Onze aanpak is erop gericht om armoede te reduceren, toegang tot onderwijs te vergroten en de 
meest kwetsbare mensen te begeleiden naar empowerment c.q. emancipatie. Om dit effectief te 
kunnen doen werken wij in de praktijk met de volgende doelstellingen: 

·         Het ondersteunen van kansarme gezinnen bij het ontwikkelen van een hoger gezinsinkomen 
·         Het versterken van de positie van meisjes en vrouwen, in samenwerking met lokale scholen. 
 

 

In 2019 willen we de volgende activiteiten uitvoeren: 
· Ondersteunen van 100 gezinnen (25 gezinnen per kwartaal) met agrarische training en het 

Chicken and Seeds-pakket. 
 

· Begeleiden van kansarme jongeren en het tegengaan van schooluitval, door samen te werken 
met 12 basis- en middelbare scholen en 5 instituten o.a. in de wijken Kyebando, Mulago, 
Bwaise, Nansana in Kampala. Van deze scholen krijgen 4 scholen een eigen demonstratie-
groentetuin, 
zoals de 
school voor 
dove kinderen 
in 2018.  

 

 

 

Vrouwen leren om 

groenten te verbouwen  
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3.3 Doelgroepen 

We richten ons voornamelijk op kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. In 2019 zullen dit 100 
families zijn, dus ongeveer 500 personen. Daarnaast bereiken we met workshops op scholen 11.400 
kinderen/jongeren in de leeftijd van 5 t/m 21 jaar.  
 

3.4 Werkwijze 

Business and Agriculture project 
In 2018 bieden we ondersteuning aan 80 families, 4 losse groepen van ongeveer 30 vrouwen en 7 
instellingen. Deze ondersteuning richt zich voor een belangrijk deel op het vergroten van het 
gezinsinkomen, middels kleinschalige agrarische activiteiten, onder het Business and Agriculture 
Project. Hierbij ontvangt de doelgroep kippen, zaden en training hoe hiermee om te gaan. Dit project 
heeft voor de doelgroep een zeer tastbaar en positief resultaat. Het Business deel van Business and 
Agriculture is vooral gericht op het aanleren van commerciële vaardigheden om een inkomen over te 
houden aan agrarische activiteiten. Dit gebeurt door middel van trainingen zoals het Savings and Loan 
Association (VSLA) program (hieronder verder beschreven). 
 

Ook voeren we op scholen agrarische activiteiten uit omdat het belangrijk is om kinderen/jongeren  
vaardigheden mee te geven die hen kunnen helpen in hun toekomst om preventief zelfredzaamheid 
te vergroten, dat ze op jonge leeftijd leren hoe ze zelfstandig groenten kunnen kweken en indien er 
ruimte is hoe kippen verzorgd moeten worden. 
Daarbij hebben scholen over het algemeen te beroerde financiële middelen om hun studenten goede 
voeding te geven waardoor ze vaak maar 1 sobere maaltijd (bruine bonen en maïspap) per dag krijgen. 
Door de scholen de mogelijkheid te geven zelf gezonde en gevarieerde voeding te genereren creëer je 
een duurzame oplossing tegen ondervoeding en preventie van ziektes.    
 

Village Savings and Loan Association (VSLA) Program 
Middels het VSLA programma worden mensen ondersteund in het leren omgaan met geld. Nnina 
Olugero verzorgt hierbij de training, begeleiding, spaarboekjes etc. De inleg komt 100% uit de 
community. Door collectief te sparen hebben zij uiteindelijk genoeg startkapitaal voor bijvoorbeeld 
het opstarten van kleine bedrijfjes. Een deel van het spaargeld wordt apart gehouden om binnen de 
groep te sparen voor onverwachte ziektekosten. Ongeveer 4 groepen van 30 vrouwen nemen deel aan 
dit spaarprogramma per jaar, waardoor zij in toenemende mate kunnen investeren in hun eigen 
toekomst, schoolgeld kunnen betalen en beter in staat zijn onvoorziene uitgaven kosten op te vangen. 
Na 12 maanden zijn de groepen zelfstandig in staat om de groep operationeel te houden en te sparen 
en kunnen nieuwe groepen georganiseerd worden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een VSLA bijeenkomst 
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Het agrarische deel van het project richt zich op het aanleren van vaardigheden die 
nodig zijn om een eigen bedrijfje te starten in het houden van kippen en telen van groenten. Mensen 
krijgen een starterkit van 5 kippen, 3 soorten groentezaden, kippenvoer voor een maand en training 
gedurende 3 maanden. Deze bestaat uit verschillende fases: voldoet men aan de vereiste 
basisvaardigheden en motivatie, workshop waarin kennis wordt overgedragen over kippen en 
groenten, distributie van kippen en groentezaden en wekelijkse huisbezoeken gedurende 3 maanden.  
 

Het versterken van de positie van meisjes en vrouwen, in samenwerking met lokale scholen 
 
Om deze doelstelling resultaatgericht in de praktijk te brengen werkten wij samen met ongeveer 12 
basis- en middelbare scholen en 5 instituten.  
Onder de projectnaam ‘Get Up Stand Up’ richten onze trainers zich specifiek op het versterken van 
zelfvertrouwen en gevoel van veiligheid, door middel van zowel mentale als fysieke zelfverdediging. 
Kennis en vaardigheden worden geleerd middels wekelijkse, interactieve workshops, muziek, drama, 
sport- en spelactiviteiten, groepsdiscussies en individuele coaching gesprekken. 
Deze activiteiten vinden voornamelijk plaats op scholen. De workshops hebben een informatief 
karakter, en er komen serieuze onderwerpen als gendergelijkheid, zelfvertrouwen, huiselijk geweld, 
seksueel misbruik, respectvol omgaan met elkaar en het afzien van geweld aan bod. Workshops 
worden vaak geïntegreerd met toneellessen en sportlessen. Daarnaast geeft het project 
veiligheidstraining op diverse locaties. Om ook meisjes meer bij de sportactiviteiten te betrekken is het 
project in 2016 gestart met honkbal. Vanaf 2017 hebben 6 scholen Nnina Olugero clubs, wat betekent 
dat de contactpersonen op deze clubs ervoor zorgen dat de informatie voor leerlingen beklijft en het 
project een vast onderdeel is op school. Middels follow up bijeenkomsten blijft het project de kwaliteit 
van de clubs waarborgen. 
 
Onder de projectnaam Condomwise organiseert ons team van trainers wekelijks gratis training en 
counseling over het voorkomen van zwangerschap, gezinsplanning, HIV/aids, verantwoordelijk 
seksueel gedrag en seksueel geweld. Het project toont educatieve films en organiseert 
discussiegroepen. Hiervoor is goede samenwerking nodig met instanties als scholen, sociaal werk, 
politie en gezondheidscentra. Workshops worden indien mogelijk kleinschalig opgezet, om zodoende 
een vertrouwelijke en open sfeer te creëren waarin men zich vrij voelt om te spreken. Door de 
workshops bereiken wij mensen die direct hulp nodig hebben verwijzen hen door voor onderzoek of 
behandeling.  
 
Condomwise heeft ongeveer 48 workshops per jaar met een bereik van 20 deelnemers per workshop. 
Daarnaast deelt het project gratis condooms, maar ook maandverband uit, zodat meisjes leren 
hiermee om te gaan en leren dat zij ook tijdens 
hun menstruatie gewoon naar school kunnen. 
De vraag hiernaar groeit. Eens per kwartaal 
bezoeken we scholen en organiseren we Nnina 
Olugero Condomwise clubs, waarin leerlingen 
zelf zitting nemen, door ons begeleid worden 
en die zelf mede verantwoordelijk worden 
voor het uitdragen van voorlichting over 
relevante onderwerpen op hun school en het 
organiseren van activiteiten hieromtrent.
     
     
      
   Seksuele voorlichting 
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We werken met 12 scholen en 5 instituten, direct en indirect bereiken wij ongeveer 
11.400 leerlingen met een wisselend aanbod aan workshops. Direct door 1 op 1 coaching en klassikale 
workshops. Indirect door deelname aan de groentetuin. Hieronder een overzicht welke scholen, welke 
doelgroep en de activiteiten: 
 

Naam van de school/ het 
instituut, 

Locatie in 
Kampala 

Aantal studenten en leeftijd Activiteiten 

Kasasa Primary School Mpererwe 800 kinderen van 5 tot 15 jaar Workshops en vanaf 2019 deelname 
aan de groentetuin 

Mamtaz Primary School Kawempe 800 kinderen van 5 tot 15 jaar Diverse workshops en Nnina Olugero 
Jongeren club 

Kitegombwa Primary 
School 

Nangabo 800 kinderen van  5 tot 15 jaar Diverse workshops en deelname aan 
de groentetuin 

Hajara Primary School  Kyebando 800 kinderen van  5 tot 15 jaar Diverse workshops 

Dreams Primary School Matugga 800 kinderen van  5 tot 15 jaar Diverse workshops 

Tendo Primary School Kyebando 800 kinderen van  5 tot 15 jaar Diverse workshops 

Bright Community Primary 
School 

Kyebando 800 kinderen van  5 tot 15 jaar Diverse workshops 

Gayaza Road Secondary 
School 

Kyebando 1000 (jong) volwassenen van 
15 tot 20 jaar 

Diverse workshops, Nnina Olugero 
Jongeren club en vanaf 2019 deelname 
aan de groentetuin 

Kingstone High School Kazo 1000 (jong) volwassenen  
van 15 tot 20 jaar 

Workshops, Nnina Olugero Jongeren 
club en vanaf 2019 deelname aan de 
groentetuin 

Broadway High School  Kawempe 1000 (jong) volwassenen van 
15 tot 20 

Diverse workshops en Nnina Olugero 
Jongeren club 

Kikaaya High School Kikaaya 1000 (jong) volwassenen van 
15 tot 20 jaar 

Diverse workshops 

Pimba High School Bwaise 1000 (jong) volwassenen van 
15 tot 20 jaar 

Diverse workshops 

Graca Marcel * Kyebando 200 vrouwen van 15 jaar en 
ouder  

Workshops en deelname aan de 
groentetuin 

Mirembe community 
Vocational Skill Centre* 

Kyebando 150 (jong) volwassenen van 
15 jaar en ouder 

Diverse workshops 

Kowde Vocational Skill 
Centre* 

Kawempe Mbogo 150 vrouwen van 15 jaar en 
ouder 

Diverse workshops 

Smart Up Vocational Skill 
Centre* 

Tuula 150 (jong) volwassenen van 
15 jaar en ouder 

Diverse workshops 

Penta B* Kawempe 150 (jong) volwassenen van 
15 jaar en ouder 

Diverse workshops 

*De studenten bij de instituten zijn voornamelijk weeskinderen, 
schoolverlaters en alleenstaand ouders.  
Zij leren daar onder andere haarstyling, ICT werkzaamheden, catering ed.  
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3.6 Te behalen resultaten 

In 2019 zullen we naar verwachting de volgende resultaten behalen onder de beoogde programma’s: 
 

Het ondersteunen van kansarme gezinnen bij het ontwikkelen van een hoger gezinsinkomen 

 Minder armoede onder de deelnemende families 

 Betere toegang tot gezondheidszorg, door stijging van het gezinsinkomen 

 Betere schoolinstroom van jonge kinderen en minder schooluitval van oudere kinderen 
onder minimaal 300 kinderen uit de deelnemende families 

 In 2018 hebben we bereikt dat het ‘Village Saving and Loan Association Program’ onderdeel 
is geworden van ‘Business and Agriculture’. De groepen die zijn gevormd tijdens de start van 
het project in 2012 (toen VSLA er nog niet was)  zullen in 2019 aansluiten bij het VLSA 
programma. 

 
Het versterken van de positie van meisjes en vrouwen, in samenwerking met lokale scholen 

 Verhoogde weerbaarheid van met name meisjes op de deelnemende scholen c.q. instituten 
en beter besef onder jongens van wenselijk gedrag t.o.v. meisjes. Uit de follow ups blijkt dat 
meisjes beter op de hoogte zijn van hun rechten. Bovendien kiezen meer jonge vrouwen 
voor zelfstandigheid en sluiten zich aan bij het Village Saving and Loan Association Program.  

 Minder tienerzwangerschappen van met name meisjes op de deelnemende scholen en 
instituten. Uit de follow ups van 2018 blijkt dat het aantal tienerzwangerschappen in 2018 is 
verlaagd. De trainingen op scholen creëren meer bewust zijn bij de doelgroep. Daarnaast 
krijgen zij informatie over anticonceptie.  

 

3.7 Controle en verslaglegging 

Elk kwartaal maakt ons lokale team een kwartaalrapport. Hierin beschrijven zij welke werkzaamheden 
afgelopen kwartaal zijn verricht, hoeveel mensen zij hebben bereikt, hoeveel materialen zijn 
uitgedeeld en met wie zij hebben samengewerkt. Daarnaast worden behaalde resultaten en doelen 
voor het nieuwe kwartaal beschreven. Deze rapporten gaan eerst naar de manager in Oeganda, 
vervolgens worden de rapporten verstuurd naar het Nederlandse bestuur. Zij geven feedback en 
sturen dit terug. 

Middels een ‘follow up’ systeem wordt bijgehouden hoe het gaat met groepen die deel hebben 
genomen aan de verschillende projecten. Dit draagt eraan bij dat de stichting zicht heeft op het effect 
van haar projecten (monitoring en evaluatie). Door de follow ups is de communicatie tussen 
deelnemers en trainers, problemen worden op tijd gesignaleerd en vroegtijdig opgelost, het 
rapporteren is verbeterd en bovendien hebben we beter zicht op succes verhalen. 
Het bestuur in Nederland is vervolgens verantwoordelijk om de behaalde resultaten te communiceren 
met haar achterban en mensen of organisaties die financieel bijdragen aan ons werk, middels 
nieuwsbrieven en gedetailleerde (financiële) rapportages. 
 

3.8 Continuïteit 

In 2018 zijn er al goede stappen gezet in de richting van het vergroten van de eigen inkomsten. 
De afgelopen jaren kwam de stichting soms 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 gestart 
met een eigen kippenboerderij en groentetuin, die vanaf 2019 voldoende inkomsten zal gaan 
opbrengen om in toenemende mate de salarissen van ons team van ervaren hulpverleners te 
dekken.  Dit is ook passend bij onze ‘exit-strategie’. Wij willen mogelijk maken dat op termijn de 
stichting volledig zelfvoorzienend is.  

Daarnaast richt Nnina Olugero zich ook op het financieel onafhankelijk maken van de 
doelgroep. Door middel van het  VSLA programma leren wij vaardigheden aan zoals sparen. Dit draagt 
bij aan zelfredzaamheid van de doelgroep. 
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3.9 Begroting 2019  

      

Het ondersteunen van kansarme gezinnen bij het ontwikkelen van een hoger gezinsinkomen 

Omschrijving Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Totaal 

Elk kwartaal kippen kopen voor 25 gezinnen + transport (€ 14,- 
per gezin)  €         330   €         330   €         330   €         330   €      1.320  

Workshop voor deze 25 gezinnen  €           70   €           70   €           70   €           70   €         280  

Inentingen voor de kippen en voer voor een maand  €         170   €         170   €         170   €         170   €         680  

Groentezaden voor deze 25 gezinnen per kwartaal  €           70   €           70   €           70   €           70   €         280  

Voorzieningen voor speciale groepen zoals vluchtelingencentra, 
psychiatrische instellingen en opvangcentra voor straatkinderen   €         280   €         280   €         280   €         280   €      1.120  

Medicijnen voor kippen  €           60   €           60   €           60   €           60   €         240  

Bijwonen van netwerkevenementen van relevante organisaties   €           80   €           80   €           80   €           80   €         320  

Monitoring and Evaluation (follow up)  €           -     €         200   €           -     €         200   €         400  

General outreaches  €         240   €         240   €         240   €         240   €         960  

Uitvoeringskosten           

Onvoorzien  €         180   €           -     €         180   €           -     €         360  

Uitvoeringskosten  €         596   €         604   €         596   €         604   €      2.401  

Totaal  €      2.076   €      2.104   €      2.076   €      2.104   €      8.361  

            

Het versterken van de positie van meisjes en vrouwen, in samenwerking met lokale scholen 

Omschrijving Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Totaal 

Wekelijkse workshops  €         720   €         720   €         720   €         720   €      2.880  

Verspreiding van condooms en voorlichtingsmateriaal en 
maerialen voor workshops  €      1.320   €      1.320   €      1.320   €      1.320   €      5.280  

Train the trainer- workshops (cursusmaterialen en flyers)  €         280   €         280   €         280   €         280   €      1.120  

Opzetten van Nnina Olugero Clubs op scholen en andere 
instituten   €           90   €           90   €           90   €           90   €         360  

Debatten, toneel-, muziek- en sportevenementen op scholen  €         200   €           -     €         200   €           -     €         400  

Promotiemateriaal: posters and brochures  €           -     €           70   €           -     €           70   €         140  

Opzetten van Nnina Olugero Clubs op scholen en andere 
instituten   €           90   €           90   €           90   €           90   €         360  

Bijwonen van netwerkevenementen van relevante organisaties   €         100   €         100   €         100   €         100   €         400  

Opzetten van het 'Positive living' program (drankjes, materialen, 
internettijd)  €         140   €         140   €         140   €         140   €         560  

Onvoorzien  €         180   €           -     €         180   €           -     €         360  

Uitvoeringskosten  €      1.257   €      1.132   €      1.257   €      1.132   €      4.778  

Totaal  €      4.377   €      3.942   €      4.377   €      3.942   €   16.638  

            

TOTAAL  €      6.453   €      6.046   €      6.453   €      6.046   €   25.000  
 
Toelichting op de begroting:  
In Nederland doen wij ons best om als vrijwilligersorganisatie zelf de kosten van de stichting te dekken. Ook in Oeganda is het team 
verantwoordelijk voor het genereren van inkomsten voor het dekken van de eigen organisatiekosten, met name de salarissen van het team 
van Social Workers. Deze inkomsten komen grotendeels voort uit de kippenboerderij die we in Oeganda hebben gerealiseerd. Voor een klein 
deel van de uitvoeringskosten heeft het lokale team echter nog ondersteuning nodig. Wij streven er naar dat in de komende jaren de 
uitvoeringskosten in toenemende mate lokaal worden gefinancierd.  

           

            
 


