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Samenvatting  
Dit document informeert u over onze veranderde aanpak in respons op de corona crisis. Waar we 

normaal workshops gaven op scholen en in verschillende gemeentes is sinds 30 maart iedereen 

verplicht geweest om vanuit huis te werken en aangezien de scholen en openbaarvervoer niet 

bereikbaar was hebben teamleden hun werkzaamheden voortgezet in hun eigen omgeving.  

We hebben hiervoor een tijdelijke oplossing bedacht en brengen onze projecten aan huis. Alle 

trainers zijn tijdelijk all-rounders geworden en helpen hun buurtgenoten waar mogelijk. Ze geven de 

kennis 1 op 1 door en bieden Care Packages. Deze pakketten zijn nodig omdat de situatie rondom 

Covid-19 en de lockdown ervoor gezorgd heeft dat veel Oegandezen dreigen te sterven aan honger. 

Het doel van het project is om de doelgroep voor een maand te voorzien in hun basisbehoeften en 

hen te helpen zelf inkomen/voedsel te generen binnen de beperkte mogelijkheden. Een ander doel 

is voorkomen dat zaken als criminaliteit, huiselijk/seksueel geweld en malaria niet een nog groter 

probleem worden dan het als is. 

Onze exit strategie is door de lockdown tijdelijk niet meer praktisch uitvoerbaar en hebben we 

aanpassingen moeten maken in de betaling van de uitvoeringskosten. 

Probleemstelling: Corona in Oeganda 
In Oeganda is er op het moment van schrijven sprake van 1,062 bevestigde besmettingen, er zijn 

geen overleden mensen hieraan. Voor huidige cijfers zie: 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uganda/. 

Als de verspreiding zich zou doorzetten zoals het in andere landen gedaan heeft, zou dit het al 

beperkte zorgsysteem compleet overweldigen met veel leed als gevolg. Als voorbeeld, Oeganda 

heeft maar 55 functionerende IC bedden in het hele land. 

Als reactie tegen Covid-19 heeft de overheid een lockdown gesteld in Oeganda sinds 30 Maart. Dit 

kwam abrupt, mensen zaten vast op de plek waar ze waren en hadden geen ruimte of tijd om eten 

in te slaan, met complete chaos van dien. De overheid heeft aan een deel van de bevolking eten 

uitgedeeld, maar dit was na 2 weken al op en veel mensen hebben dit niet gekregen.  

Door de lockdown is het alleen toegestaan echt noodzakelijke reizen te maken, openbaar vervoer 

ligt stil, veel werk ligt stil en mensen moeten zoveel mogelijk thuis blijven. Het stil leggen van de 

economie raakt miljoenen Oegandezen wie afhankelijk zijn van winkels, markt en gezondheids-

faciliteiten. Ook Malaria is een groter probleem dan het al was, mensen zijn meer thuis waardoor zij 

meer risico lopen op Malaria en als zij gezondheidsklachten hebben is de weg naar de dokter nu nog 

lastiger dan voorheen. Ons team heeft ook gesignaleerd dat er veel Oegandezen zijn die door de 

huidige situatie leven met honger, een schrijnende situatie die aandacht vraagt. Inmiddels blijkt ook 

dat criminaliteit en huiselijk/seksueel geweld extreem toenemen, wereldwijd maar zeker in 

Oeganda. Met name vrouwen en kinderen zijn kwetsbaar, nu de scholen dicht zijn is het zicht op 

kinderen grotendeels weg en neemt geweld toe.   

De kleine bedrijfjes die mensen mede dankzij onze hulp hebben gestart, staan al maanden op een 

laag pitje. Uit onderzoek van de UNDP1 blijkt dat een  8 weken lockdown zonder interventie 

betekent dat er ongeveer 10% (3.6 miljoen) extra Oegandezen onder de armoedegrens komen. Juist 

nu kan hulp echt het verschil maken, door met die hulp zoveel mogelijk Oegandezen boven de 

armoede grens te houden. Eenmaal onder de armoedegrens is het lastig weer op te klimmen. 

 
1 file:///C:/Users/jetsk/Downloads/Socio-Economic-Impact-COVID-19-Uganda-Brief-1-UNDP-Uganda-April-
2020.pdf  

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uganda/
file:///C:/Users/jetsk/Downloads/Socio-Economic-Impact-COVID-19-Uganda-Brief-1-UNDP-Uganda-April-2020.pdf
file:///C:/Users/jetsk/Downloads/Socio-Economic-Impact-COVID-19-Uganda-Brief-1-UNDP-Uganda-April-2020.pdf
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Veranderingen werkwijze Nnina Olugero 
Ons team probeert zo goed en kwaad als het gaat de projecten door te zetten in hun eigen wijk. In 

eerste instantie was het hoofdthema ‘covid-19; wat zijn de symptomen en hoe te voorkomen’. 

Onderstaande posters hebben we overal in Kampala verspreid zowel in het Engels als in Luganda.  

      

Nadat de overheid ook de goede informatie verspreid heeft konden we verder kijken naar de schade 

beperking van de lockdown maatregel. We hebben basis benodigdheden uitgedeeld en zo veel 

mogelijk informatie aan huis gegeven.  

Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van social media en dit soort filmpjes verspreid: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update kippenboerderij 
Helaas zat onze eigen ‘income generating activity’, namelijk onze kippen en groente boerderij ook in 

zwaar weer. Doordat transport mogelijkheden en de markt op slot zit konden we geen producten 

verkopen en is er gekozen om de kippen te verkopen. Dit betekent ook dat de uitvoeringskosten niet 

meer grotendeels door Oeganda kunnen worden betaald en betalen wij op het moment het salaris 

weer uit het algemene budget. Dit is niet zoals wij voor ogen hadden en gecommuniceerd hebben 

naar u. Wij hopen dat u begrijpt dat we in deze moeilijke tijd geen andere keuze hebben gehad. 

Zodra het allemaal weer mogelijk is, zullen we het geld van de kippen gebruiken om weer op te 

starten met het vergaren van ons eigen inkomen. Want de kernbegrippen van Nnina Olugero zijn 

‘Prevention, self-sustainability en Empowerment’. Dit geld ook voor onszelf. 

https://www.youtube.com/embed/Y1NrnxY2_eQ?feature=oembed
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Poverty Relief Care Packages  
Per begin juli hebben we dankzij extra financiële middelen de mogelijkheid nog meer pakketten uit 

te kunnen delen en de inhoud te verbeteren.  

In de huidige situatie met Covid-19 proberen wij zoveel mogelijk van onze Nnina Olugero aanpak 

terug te laten komen in de basispakketten.  

Dit is terug te zien doordat wij bijvoorbeeld condooms en seksuele voorlichting toevoegen 

(Condomwise), klamboe’s en informatie over preventie van Covid-19(Health Choices), het gesprek 

openenen over huiselijk geweld (Get Up, Stand Up) en self-sustainability boost (Business and 

Agriculture). 

Het idee van de basispakketten is dat het pakketten op maat zijn, niet iedereen heeft bijvoorbeeld 

een klamboe nodig. Ze kosten €50 euro en zijn gericht op 1 huishouden (+-5 personen) voor 1 

maand.  Wij hebben een checklist opgesteld met verschillende items, ons team kiest dan samen met 

het huishouden welke spullen zij het hardst nodig hebben.  

Op de checklist staan o.a. de volgende spullen:  

- Zeep: essentieel voor een goede hygiëne  

- Basisvoedsel voor 1 maand: bijvoorbeeld bonen, 

rijst, fruit posho (maismeel). Dit voedsel zorgt voor 

het minimale aan calorieën, koolhydraten, eiwitten 

en vitaminen.  

- Condooms: het is nauwelijks mogelijk condooms te 

kopen bij de lokale apotheek, als er al geld voor is. 

Meer kinderen, zorgt voor meer armoede.  

- Klamboe: malaria is 1 van de 5 dodelijkste ziektes in 

Oeganda. Gevallen met Malaria zijn toegenomen 

sinds de lockdown en gezondheidszorg is lastig bereikbaar.  

- Advies en informatiebrochures: normaliter verstrekt Nnina deze informatie door workshops 

en training in gemeenschappen en scholen. Naast persoonlijk advies geven wij ook algemeen 

advies via deze brochures, bovendien hebben wij zo een signalerende en monitorende 

functie.  

- Self-sustainability boost: manieren van voedsel en inkomen genereren, hoe klein ook, is 

ontzettend belangrijk voor zelfredzaamheid. Voorbeelden zijn groentezaden, een kip, 

materialen om kladblokken te maken of ingrediënten voor snacks. Met de self-sustainbility 

boost proberen wij in te spelen op de individuen wie al training van Nnina hebben gevolgd, 

zij beschikken al over de vaardigheden maar nog niet over de middelen.  

Redenen waarom dit project bijdraagt aan self-sustainability: 

- We continueren de steun naar de individuen waar Nnina al meegewerkt heeft en bereiken 

ook nieuwe individuen met deze pakketten. 

- Het pakket is richt zowel op praktische ondersteuning, veiligheid en zelfredzaamheid. 

- We houden op deze manier contact met individuen wie geïsoleerd leven in de 

gemeenschap, denk aan kwetsbare vrouwen en kinderen.  

- We kunnen op klein niveau blijven werken aan onze huidige projecten.  

- Het biedt een ‘brug’ naar de toekomst als het land uit de lockdown is 

- Middels de pakketten leren de individuen laagdrempelig nieuwe vaardigheden over het 

genereren van inkomen en voedsel.  
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Projectidee voor de langere termijn, na de lockdown: 

Zodra de situatie in Oeganda het weer toelaat, willen wij ons nog meer gaan richten op 

zelfredzaamheid middels het faciliteren van training en creëren van banen. De doelgroep kan kiezen 

uit een van de drie trainingen die wij bieden, bijvoorbeeld kapper, kleermaker en bakker. Als 

kleermaker zou men bijvoorbeeld ook maandverband en mondkapjes kunnen maken, iets wat extra 

nodig is in de huidige situatie.  

Voor een bepaalde periode leren zij vaardigheden betreft het beroep en vaardigheden hoe een 

eigen bedrijfje te starten. De training faciliteert na het aanleren van de vaardigheden een 

stageperiode, hier krijgen zij een mentor aangewezen. Het laatste gedeelte van de training bestaat 

uit begeleiding bij het opzetten van het eigen bedrijfje. Daarna zal er nog een periode van 

monitoring plaatsvinden.  

Visie en projecten.  

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. 

Voorbeelden van het vergroten van de zelfredzaamheid in onze huidige projecten is het VSLA project 
waarin vrouwen gezamenlijk leren sparen zodat zij dit spaargeld kunnen gebruiken voor het 
schoolgeld van hun kinderen of als start kapitaal van hun eigen bedrijfje. Een ander voorbeeld is het 
kippenproject waarin kansarme gezinnen een startpakket krijgen met zaden, kippen, kippenvoer en 
training. Zo leren zij vaardigheden die nodig zijn voor het houden van kippen en/of telen van 
groenten. Zij kunnen hierin, naast voorzien in hun levensonderhoud, hun eigen bedrijf starten. Een 
laatste voorbeeld zijn de workshops op het gebied  van huiselijk geweld, opvoeding, zelfvertrouwen, 
mensenrechten/kinderarbeid, kindopoffering, tienerzwangerschappen en seksueel/geestelijk 
misbruik. Kwetsbare kinderen en vrouwen weten zo beter wat hun rechten zijn en hoe zij voor 
zichzelf kunnen opkomen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat het project zich richt op het 
uitdelen van maandverband, zo is er minder schooluitval onder jonge meiden, school is bovendien 
vaak een veiligere plek dan thuis.  
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Meer informatie over Stichting Nnina Olugero 
 

Over Nnina Olugero 
Nnina Olugero betekent: ‘ik heb een verhaal, ik heb iets te zeggen’. Nnina Olugero is in juni 2012 

opgericht met als 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. Onze 

projecten zijn gericht op het verspreiden van kennis in combinatie met het bieden van middelen om 

de zelfredzaamheid te vergroten.  

De oprichter van de stichting is inmiddels bijna 10 jaar geleden naar Oeganda 

gegaan en daar geraakt door het land en de mensen, maar ook de 

hartverscheurende verhalen. Zij heeft een aantal van deze verhalen 

gebundeld in een boek, met de opbrengst van dit boek is zij het eerste 

project gestart ‘Peter’s chicken and seeds’. Inmiddels heeft zij een mooi team 

aan mensen om zich heen verzameld, in zowel Oeganda als Nederland. Het is 

ontzettend mooi om te zien hoe vrijwilligers een voor een vallen voor het 

land, de projecten en gastvrijheid en doorzettingsvermogen van ons team. 

Het merendeel van de vrijwilligers blijft ieder op hun eigen manier 

betrokken, van donaties en mond-op-mond reclame naar deelname in het 

bestuur.  

Het bestuur bestaat uit 3 jonge vrouwen wie naast hun baan en privéleven zich vrijwillig en met 

passie inzetten voor de groei van de stichting en het bereiken van onze doelen. Vanuit het bestuur 

zouden wij dit niet kunnen als wij niet zo’n hard werkend en leergierig team hadden in Oeganda, de 

waardering over en weer is groot en het contact is goed en warm.  

 

Doelgroep 
De doelgroep zijn de Oegandezen wie in de buurt wonen van onze collega’s, dit omdat reizen 

nauwelijks wordt toegestaan, zeker openbaar vervoer. Het lijkt erop dat binnenkort eigen vervoer 

weer toegestaan is, maar behalve dat dit duur is hebben veel collega’s de mogelijkheden hier niet 

voor. Het gaat om Oegandezen wie de basisbehoeften missen, met speciale aandacht voor diegene 

wie al eens eerder training gevolgd heeft bij een van onze projecten. Bij die laatste groep kan het 

team wat gerichter kijken naar het vergroten van zelfredzaamheid, zij hebben de vaardigheden al 

maar missen de middelen.  

De doelgroep van Nnina Olugero zijn in het algemeen kansarme gezinnen en kwetsbare jongeren en 

vrouwen. 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.  

 


