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Samenvatting Nnina Olugero   
‘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.  
 

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, districtsleiders 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.  

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

• Jongeren 
• Middelbare scholen 

• Straatkinderen 
• Schoolverlaters 
• Alleenstaande (tiener)moeders 

• Slachtoffers van seksuele uitbuiting 
• HIV positieve mensen / kinderen       
• Leraren / politieagenten / verpleegsters       

• Gemarginaliseerde groepen, zoals homoseksuele mensen       
• Geestelijk of lichamelijk gehandicapte mensen 

 
In 2016 hebben we een filmpje gemaakt waarin de activiteiten van Nnina Olugero samengevat 
worden, te zien op onze website (www.nninaolugero.org) en: 

https://vimeo.com/189030088 
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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. 

Project 3: Health Choices 

Educatief programma gericht op de thema’s: gezonde voeding, veel voorkomende ziektes (bijv. 

Malaria, HIV, TB, diarree, gele koorts), puberteit 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. Daarnaast creëren we spaargroepen 
waarbij de deelnemers leren om collectief te sparen en bedrijfjes te kunnen starten. 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 Oeganda 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 Oeganda is onze doelgroep voor dit project. 
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Inhoudelijk jaarverslag 2020 

Gerealiseerde projecten/activiteiten algemeen 
 

Kippenbedrijf  
Dankzij de donatie van de Takatuka Foundation hebben we in 2017 een stuk grond kunnen kopen en 
daarmee een kippenboerderij en groentetuin kunnen starten. Dit met als doel om onze eigen 

financiële draagkracht te vergroten en in toenemende mate de salarissen van het Oegandese team 
uit lokale inkomsten te dekken.   

De planning was om eind 2019 al inkomsten te vergaren, maar dat bleek helaas niet realistisch. Wel 
is het gebouw met de kippenren helemaal gereed, vol met 500 kuikens en is de groentetuin 
aangelegd. 

  

Koffie en thee  
Middels onze online webshop verkopen wij Oegandese arabica koffie bonen, handgemaakte 

placemats van gerecyclede materialen en organische hibiscusthee waarvan de winst volledig naar de 
projecten gaat. Deze producten zijn gecreëerd door Nnina Olugero medewerkers en vaste 

partnerorganisaties. 
 

 

 
 

 
 

 
 
Vrijwilligers   
Via onze partnerorganisatie Let's Go Africa hebben we hulp gekregen van 4 vrijwilligers. Zij hebben 

voornamelijk het Condomwise en Get Up, Stand Up project ondersteund vanuit hun sociaal 
maatschappelijke opleidingen. Dankzij deze vrijwilligers hebben deze projecten nieuwe verdieping 
binnen het vaste programma. Zo is het Healthcare project veranderd naar Health Choices en is de 

focus van het project verlegt van testen uitvoeren naar 
preventie middels educatie.  
 

Daarnaast geeft het Condomwise team nu ook trainingen 
gericht op het thema menstruatie. Hierbij leren meiden (en 

jongens) over welke lichamelijke veranderingen erbij komen 
(zoals vruchtbaar zijn) en hoe ze herbruikbaar 
maandverband kunnen maken. Hierdoor kunnen veel jongen 

meiden wel naar school in plaats van tijdens hun 
menstruatie thuis te moeten blijven.  
 

Daarnaast heeft een vrijwilliger uit Groot Brittannië het team vanuit haar expertise geholpen de 
management structuren inzichtelijk te maken en te verbeteren. Hierbij heeft zij een ‘Strategic 

Growth Plan’ gemaakt. Dit is een 5 jaren plan waarin er gekeken is naar vergroting van financiële 
zelfredzaamheid van de stichting en groei in expertise binnen het team. 
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Evenementen 

Zoals elk jaar nemen we deel aan gepaste evenementen zoals 
Internationale vrouwendag en Wereld Aids dag.  

Dit jaar hebben we voor de tweede keer een evenement in 
Nederland georganiseerd onder de noemer ‘Bier drinken voor het 
goede doel’. Bij dit evenement hebben we mede dankzij Cafe de 

Rooie Haen in Den Bosch meer dan €1600 ingezameld.  

 
Outreach programma’s buitengebied Oeganda 
In 2019 zijn er 5 gezamenlijke outreaches (grote evenementen in 
buitengebieden) geweest. Bij deze outreaches hebben we met alle 

projecten en verschillende partnerorganisaties workshops en 
gezondheidstesten uitgevoerd. 

Thema’s die aan bod gekomen zijn: 

-        Malaria (Testen en preventie) 
-        Condoomdistributie en voorlichting 
-        Ontwormers uitdelen en voorlichting 

-        Hoge/lage bloeddruk voorlichting en testen 
-        Hiv voorlichting en testen 
-        Algemene gezondheidsvoorlichting 

-        Women Empowerment 

Met deze activiteiten hebben we ongeveer 1600 mensen bereikt.  

Buiten de gezamenlijke outreaches, werken de projecten ook op kleinere schaal samen. Bijvoorbeeld 
Condomwise en Get Up Stand Up of Business and Agriculture met Health Choices. De samenwerking 

tussen de verschillende projecten heeft een aantal voordelen. Het stimuleert teamwork, ze kunnen 
kennis en vaardigheden naar elkaar overdragen en het werkgebied wordt vergroot.  

Bovendien zijn collega’s van verschillende projecten bij 5 netwerkbijeenkomsten geweest en hebben 
ze een werkbezoek gebracht aan een demonstratie boerderij.  

Vergaderingen 
In 2019 hebben in Nederland zeven 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 twee vergaderingen met Martine Stoppelenburg geweest, 
de directeur van Bureau Internationale Samenwerking.  

In Oeganda hebben de werknemers elke maandag een vergadering waarin de planningen van de 
aankomende week en resultaten van de vorige week besproken wordt. Er is één keer per kwartaal 

een projectmanagersvergadering waarin dieper ingegaan wordt op de samenwerking van de 
projecten en de inhoud. Daarnaast is er elk kwartaal een assistentenbijeenkomst waar zij de kans 
krijgen om hun ideeën in te brengen en groeimogelijkheden te benutten. 
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Project Condomwise 

Het programma heeft een aantal mooie resultaten behaald in 2019. Onder de doelgroep waar wij 
voorlichting hebben gegeven over family planning denken meer vrouwen nu na over het aantal 
kinderen in de toekomst. Namelijk 5 van de 10 ten opzichte van 2 van de 10 bij de start. Op scholen 

waar wij hebben gewerkt is het aantal tienerzwangerschappen gereduceerd van 3 naar 1 per jaar in 
elke school.  
Bovendien zijn er in 2019 ongeveer 11000 condooms uitgedeeld, wat maakt dat sinds de start van 

het project in 2013 meer dan 95.000 condooms beschikbaar gesteld zijn aan kwetsbare jongeren en 
volwassenen. Daarnaast hebben we dit jaar 250 maandverbanden aan meisjes tussen 14 en 19 jaar 

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. Momenteel mist 1 op de 4 meiden school vanwege hun ongesteldheid. Vanwege 

grote behoefte zijn trainingen in het maken van herbruikbare maandverbanden opgenomen in het 
project, mede dankzij hulp van onze internationale vrijwilligers.  

 
Met 30 workshops in de community heeft het project 750 mensen bereikt met een leeftijd tussen de 
30 en 70 jaar.  Ons scholenbestand in 2019 bestaat uit 12 scholen. Middels 42 workshops heeft het 

project 2730 studenten weten te bereiken met een leeftijd tussen 8 en 25 jaar. Elke week waren er 
trainingen op deze scholen over veilige seks en menstruatie en in samenwerking met het Get Up, 
Stand Up project ook over thema’s als seksueel overschrijdend gedrag en mensenrechten. Naast de 

workshops doet Condomwise  ook individuele gesprekken en follow-ups. Met deze individuele 
gesprekken hebben wij dit jaar ongeveer 50  kwetsbare mensen intensieve 1 op 1 begeleiding 

gegeven.  
 
Nieuw dit jaar was een dans competitie op 3 december 2019. De wedstrijd richtte zich op de jeugd 

die normaliter makkelijk beïnvloed wordt door vrienden op het gebied van drank, drugs en seks, dit 
verhoogt het risico op psychische problematiek, Soa’s, ongewenste zwangerschappen en misdaad. 
Dans en muziek werkte mobiliserend om de aandacht van de jeugd te vangen en vast te houden, met 

name de schooluitvallers in de sloppenwijken, zo heeft het project de informatie kunnen 
overbrengen op het gebied van drank, drugs en seks. Er waren 35 dansers, 3 juryleden, een team van 

social workers uit verschillende disciplines en 87 jongeren in het publiek. De 3 winnende teams 
kregen een Bluetooth speaker om zo hun talenten te stimuleren.  
 

We hebben verschillende nieuwe samenwerkingen. O.a. met Uganda Alcohol Policy Alliance, 
National Women Innovators en Advocacy Coalition for Sustainable Agriculture. Bovendien hebben 
wij iedere woensdagavond een uur zendtijd bij radiostation Kazinga Channel. Hier bespreken wij 

verschillende relevante onderwerpen gebaseerd op wat speelt in de community. Het radiostation 
heeft een bereik van ongeveer 1000 huishoudens.  
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Project Business and Agriculture 

Het programma heeft een aantal mooie resultaten behaald in 2019. Er is minder armoede onder 
deelnemende families en ze zijn meer zelfvoorzienend en minder afhankelijk, er is een betere 
toegang tot gezondheidszorg, positie van vrouwen is verbeterd en bovendien kunnen meer kinderen 

naar school en is er minder schooluitval onder de deelnemende families.  
Het programma is in 2019 gestructureerd in de volgende segmenten: 

1. Individuele ondersteuning (124 families) 

2. Collectieve ondersteuning (4 speciale groep per jaar, 1 per kwartaal) 
3. Collectieve spaargroepen (Village Saving and Loans Association program) 

 
1. Individuele ondersteuning 

In 2019 hebben wij 124 families getraind. In het totaal zijn aan deze families 575 kippen uitgedeeld 

en start up kits met groentezaden, kiemplanten zoals sukuma wiki, rode kool, tomaten, aubergines, 
Hibiscus, erwten, pompoenzaden en bestrijdingsmiddelen, kippenhokpapier als ondergrond in de 

broedruimte, mest zakken en voerbakken.   
Alle groepen werden getraind in het maken van briketten, kippen management en  technieken in het 
succesvol telen van groenten. Wat nieuw is, is dat hen bovenop huidige training ook geleerd werd 

hoe om te gaan met de klimaatverandering.  
 

2. Collectieve ondersteuning 

Elk kwartaal is er een ‘speciale’ groep gestart: 
1. Nansana Wamala Group: De eerste groep is een groep van 26 weduwnaars, wie na het 

succesvol afronden van het Chicken en Seeds project zich verder wilde ontwikkelen.  
2. Jinja Kalori women’s group: De tweede groep was een van de meest succesvolste in het 

kippenproject, maar miste nog de agriculturele vaardigheden.  Het is een groep van vrouwen 

wie leven met een hiv besmetting. Deze groep is gestart met een groenten project.   
3. Jingo village group: De derde groep is een groep van 30 mannen en vrouwen die leven met 

een hiv besmetting. Zij ontvingen de training over het verbouwen van groenten.  

4. Mitiyana group: De vierde groep is een groep van 45 mannen en vrouwen die leven met een 
hiv besmetting en weduwenaren met dezelfde ziekte. Het project gaf hen Hibiscus en 

pompoenzaad om productie te vergroten en zo gezondheidsstandaard te verbeteren.  
Het leven van de deelnemers van bovenstaande groepen is verbeterd doordat zij meer 
zelfvoorzienend zijn, zekerheid hebben betreft goed eten, sparen door verkoop van groenten om 

vervolgens middelen te kopen om hun bedrijfje verder uit te bouwen en ze via een spaarplan in staat 
waren schoolgeld en schoolspullen voor hun kinderen te kopen.  

 

Daarnaast heeft het project zich ook gericht op kwetsbare kinderen en weeskinderen in school, bij 
hen is vaak sprake van ondervoeding. De activiteiten zijn erop gericht om de diëten van kinderen en 

hun vaardigheden betreft verbouwen groenten te verbeteren. Met 4 scholen is nagedacht hoe dit 
project te implementeren binnen de lessen, inmiddels beschikken de leraren over de vereiste 
vaardigheden.  

 
Uiteindelijk zijn er bijna 1000 mensen getraind met vaardigheden betreft verbouwen groenten. Hun 

voeding was met 80% verbeterd door een gebalanceerd dieet op school. 95% van de studenten kan 
het project nu ook thuis implementeren wat resulteert in gezondere voeding voor hun eigen families. 
Bovendien begrijpen zij nu ook beter de noodzaak van gezonde voeding en kunnen hun kennis 

toepassen. 
We zien dat deze groepen allemaal een verhoogde zelfredzaamheid hebben waardoor er gezondere 
voeding beschikbaar is, hun kinderen wel naar school kunnen en ze in basis gezondheidszorg kunnen 

voorzien.  
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3. Collectieve spaargroepen 

Het VSLA programma heeft 5 groepen getraind in het collectief sparen. Per groep is het aantal leden 
variërend van 18 tot 70 en bestaat voornamelijk uit alleenstaande (tiener) moeders, weduwnaars en 

jongeren.  
Gemiddeld hebben de groepen in 2019 zo’n €2300,- gespaard, de hoogte van het spaarbedrag is 
afhankelijk van het aantal deelnemers. Ze gebruiken dit geld om leningen te verstrekken in de groep 

zodat ze inkomen genererende projecten kunnen starten zoals het verkopen en maken van zeep. Ze 
gebruiken het geld ook voor medische noodgevallen. Hierdoor is hun leven een stuk verbeterd, 
kinderen kunnen weer naar school en gezondheidszorg ontvangen. Onderling geeft het sparen in een 

groep een samenhorigheidsgevoel waardoor de leden zich ‘empowered’  voelen, dit gevoel is 
verbeterd afgelopen jaar. Bovendien steunen ze elkaars bedrijven meer.    
 

Nieuwe partnersamenwerkingen zijn gevormd onder anderen met National Allied Women Innovators 
(NAWI) and COSMESS. Bovendien zijn de follow ups verbeterd doordat de deelnemers leren hoe zij 

zelf boeken kunnen maken. Dit draagt eraan bij dat er minder schooluitval is en meer geld overblijft. 
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Project Get Up, Stand Up  

Het project heeft een aantal mooie resultaten behaald in 2019. Zo zijn er meer mannen deel gaan 

nemen aan de activiteiten. Daarnaast worden steeds meer vrouwen wie deelnemen aan de 
activiteiten van Get Up, Stand Up zich beter bewust van hun rechten en zetten hierin direct stappen 
door aan te sluiten bij ons programma Village Saving and Loan Association. Het aantal zaken seksuele 

relaties/seksueel misbruik tussen leraar en student is afgenomen. Dit jaar zijn er in een bepaalde 
regio 3 casussen bekend tegenover 12 casussen in 2018. 
Verder hebben er wekelijks workshops voor kinderen en jongeren plaatsgevonden met thema’s als 

huiselijk geweld, gezond seksueel gedrag, pedagogisch verantwoorde manier van opvoeden, 
zelfvertrouwen, mensenrechten en seksueel of geestelijk misbruik. Activiteiten als onderdeel van 

deze workshops waren onder andere spelletjes, rollenspellen en debatten. In het totaal zijn er 40 
workshops georganiseerd, 32 op scholen en 8 op instituten, hiermee hebben wij 3000 kinderen en 
jongeren bereikt.  

 
Dit jaar zijn wij succesvol verder gegaan met de Nnina Olugero jongerenclubs. Zo hebben wij gewerkt 
met 12 clubs in acht scholen en twee instellingen, met een totaal bereik van 300 jongeren.  

In 2019 zijn er 12 groepen voor o.a. tienermoeders opgezet met 25 leden per groep. Deze groepen 
zijn opgezet in samenwerking met andere projecten en hebben als doel empoweren van 
tienermoeders, kwetsbare vrouwen en jonge meiden middels het leren van vaardigheden die nodig 

zijn om herbruikbare maandverbanden te maken. Wij gebruiken huis, tuin en keuken materialen en 
de maandverbanden kunnen 1 jaar gebruikt worden.  
Sport, spel en drama blijkt nog steeds effectief, vooral met de moeilijk bereikbare jeugd. Met name 

bij straatkinderen zorgen deze activiteiten voor verbinding en is het een goede manier kennis en 
vaardigheden aan te leren. In 2019 zijn er 30 activiteiten gestart. 20 in scholen, 6 groepen 

straatkinderen en 4 groepen jongeren uit de community. Hier komen onderwerpen als 
mensenrechten, kinderarbeid en kinderopoffering aan bod. In totaal zijn er zo’n 2800 jongeren 
bereikt. Verder heeft het project, in samenwerking met andere projecten, 2x dit jaar een Music, 

Dance and Drama event georganiseerd. Op een speelse manier hebben de projecten zo een groot 
bereik waar ze informatie over belangrijke onderwerpen kunnen overbrengen en zo bewustzijn 
creëren. 

 
Get Up Stand Up heeft zich verder bezig gehouden met informatieverstrekking en counseling bij 
kwetsbare groepen zoals sekswerkers, boda boda chauffeurs (openbaar vervoer), LGBT community 

en mensen wie HIV positief zijn. In het totaal heeft het project hiermee 950 mensen bereikt. Tot slot 
zijn er 20 casussen gevolgd gedurende een bepaalde periode om de voortgang te monitoren en 
passende hulp te bieden. 

Het project heeft in samenwerking met Het Health Choices project en Net Care Uganda EHBO 
trainingen gegeven op 5 scholen. Dit met als doel ongelukken te verminderen. Verder werkt het 

project met stakeholders als Uganda Youth Development Link, de lokale politie, lokale leiders en het 
Rode Kruis. 
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Project Marginalized Groups 

Het project voor Marginalized Groups richt zich op mensen binnen 
de Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender gemeenschap (LGBT). In 
2019 hebben we ongeveer 1000 brochures gedeeld gericht op 

thema’s als hygiene, HIV, Safe Sex en gezonde voeding.  
Daarbij zijn 3700 condooms en 720 tubes glijmiddel aan deze 
gemeenschap verspreid.    

 
Er zijn in 2019 meer dan 2500 LGBT mensen bereikt met onze 

workshops gericht op thema’s als gezonde voeding, geestelijke 
gezondheid, HIV/aids, veilige seks, sparen/inkomen genererende 
activiteiten. Hierbij zijn ongeveer 1000 informerende materialen 

zoals brochures en stickers uitgedeeld en onder andere dankzij de 
donatie van COC Noordoost Brabant en ondersteuning van 

Condomerie ongeveer 3700 condooms en 720 tubes glijmiddel 
uitgedeeld.   
Deze hebben we gegeven aan diegene die het meest risico lopen 

op een besmetting van HIV bijvoorbeeld door hun werk als 
mannelijke prostituee. 
  

We hebben groepsgesprekken gehad op thema’s als: 
- Pep en PREP 

- Hepatitis B 
- Geestelijke gezondheid  
- Veiligheid/mensen rechten 

 
Het project werkt intensief samen met name met onze vaste partner Ice Breakers Uganda. Daarnaast 
werken we o.a. samen met Vision Voice, Extend a Life Initiative Uganda, Men of the Night, Freedom 

and Roam Uganda. In 2019 zijn ook binnen niet LGBT gerichte organisaties zoals Mengo Hospital, 
Ministery of Health en Aids Commision  samenwerkende partners erbij gekomen.  Samen hebben we 

in 2019 meerdere evenementen georganiseerd zoals ‘International Condoms Day’, een sport 
evenement gericht op veilige seks  en ‘World Aids Day’.  
 

Helaas is het aanhoudende politieke geweld tegen de LGBT gemeenschap in Oeganda nog steeds erg 
groot. Onofficiële maar LGBT vriendelijke cafe’s, restaurants en schuilplaatsen zijn vaak doelwit van 
inval acties. Hierbij wordt vaak de legitimatie van aanwezige ingenomen en worden zij gewelddadig 

gearresteerd zonder aanklacht of onder verzonnen aanklachten. De LGBT gemeenschap wordt niet 
beschermd door de wet. Belangrijk blijft het om ons werk voor te zetten en achter de schermen 

veiligheid, materialen en informatie te bieden waar mogelijk. 
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Project Health Choices  

Het project heeft als doel de doelgroep te leren gezonde keuzes te maken op het gebied van hygiëne, 
armoede en voeding. Naast het uitdelen van materialen en het testen en behandelen van de 
doelgroep, verstrekken ze kennis en maken ze de doelgroep bewust van consequenties van hun 

keuzes. Het project heeft verschillende activiteiten zoals community outreaches, Training of Trainees, 
follow ups, huisbezoeken en ze werken veel samen met andere projecten en organisaties.  
Het programma heeft een aantal mooie succes behaald in 2019. Het project is aangepast met een 

betere strategie en andere visie. Eerder waren de verwachtingen vanuit de community hoger en 
werd verwacht dat het project meer een soort dokterspost was. Nu is duidelijk dat het project focust 

op het maken van de juiste, gezonde keuzes. Verder heeft 80% van de deelnemende families nu 
meer kennis over gezonde voeding. Het project focust hierbij altijd op duurzaamheid. Op deze 
manier zouden ziektes als diabetes en ondervoeding voorkomen kunnen worden. In families en 

schools zien wij nu vaker dat men bij de ingang van de wc water en zeep neerzet om handen te 
wassen. Dit voorkomt ziektes als diarree en tyfus.  

Door de Ebola dreiging vanuit buurland Congo vond het project het belangrijk met name focus te 
leggen op algemene hygiëne en randvoorwaarden om dit goed te houden. Hiermee hebben ze in het 
totaal 1820 mensen bereikt.  

 
Verder hebben ze in samenwerking met Medical Dental Mission Africa, Medical Camps opgericht. 
Het werk van het project hield met name in het bloedtesten voor HIV/Aids en syfilis, 

kennisoverdracht over voeding en hygiëne en het bieden van 1 op 1 sessies. Hiermee hebben ze 846 
mensen bereikt.  

In samenwerking met Get Up, Stand Up en Condomwise heeft Health Choices een danscompetitie 
georganiseerd. Dans en muziek werkte mobiliserend om de aandacht van de jeugd te vangen en vast 
te houden, met name de schooluitvallers in de sloppenwijken, zo heeft het project de informatie 

kunnen overbrengen op het gebied van drank, drugs en seks. 
In samenwerking met de projecten heeft Health Choices 3 dagen training georganiseerd voor de 
activiteit Training of Trainers. De doelgroep waren studenten en leraren, door het verstrekken van 

kennis en aanleren vaardigheden kunnen zij ambassadeur zijn voor scholen in hun community. 
Onderwerpen die aan bod kwamen waren leiderschapsvaardigheden, hygiëne en 

tienerzwangerschappen. Health Choices verzorgde ook de follow-ups van deze training. 
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Planning voor 2020 
 
In 2020 gaan we gerichter werken met de volgende twee overkoepelende thema’s en doelen:  
 

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

• Deelname van 100 families (75% vrouwen en 25% mannen) en 400 studenten met agrarische 
training, startup kit en ondernemers vaardigheden training. 

• Minder armoede onder de deelnemende families  

• Betere toegang tot gezondheidszorg, door stijging van het gezinsinkomen 

• Betere schoolinstroom van jonge kinderen en 50% minder schooluitval van oudere kinderen 
onder kinderen uit de 100 deelnemende families  

• 4 groepen van 30 deelnemers zullen middels het Village Saving and Loan Association Program 

zelfstandig in staat zijn om te sparen en op die manier te kunnen investeren hun eigen toekomst 
en die van hun kinderen.  

  

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

• Verhoogde weerbaarheid van meisjes op de 25 deelnemende scholen c.q. instituten en beter 

besef onder jongens van wenselijk gedrag t.o.v. meisjes. De gelijkwaardigheid op scholen is 
onder anderen zichtbaar door een stijging van 50% van de deelname van meisjes aan 
sportevenementen en 40% minder gerapporteerde gevallen van seksueel misbruik. Bovendien 

kiezen meer jonge vrouwen voor zelfstandigheid en sluiten zich aan bij het Village Saving and 
Loan Association Program.   

• 50% minder tienerzwangerschappen van met name meisjes op de deelnemende scholen en 

instituten. En 40% minder ongeplande zwangerschappen onder de 1000 deelnemende 
volwassenen. De trainingen op scholen creëren meer bewust zijn bij de doelgroep. Daarnaast 

krijgen zij informatie over anticonceptie. 

• Het terugdringen van veelvoorkomende ziektes en het verminderen van de ernstige gevolgen, 
hiervoor is basishygiëne essentieel. Het doel is van 3600 deelnemers bij 80% verbeterde hygiëne 

te realiseren. Verder is het doel 80% kennisbevordering onder scholieren. 

• De draagkracht in de directe omgeving van 4000 vrouwen vergroten. Dit willen wij doen door 
meer bewustzijn en inzicht te creëren onder de 500 mannen binnen de doelgroep. Het streven is 

om het aantal deelnemende mannen aan onze activiteiten met 25% te laten stijgen. Het bleek 
afgelopen jaar dat mannen niet goed werden meegenomen in de ontwikkelingen van het 

vergroten van zelfredzaamheid van vrouwen en hierdoor belemmeren zij de vrouwen.   
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Financieel jaarverslag 2019 

 
. 
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Dankwoord 
 

In 2019 hebben we ongeveer 15.000 mensen bereikt met workshops, individuele gesprekken, 
gezondheidstesten en evenementen. Dat zijn 5000 meer mensen dan het jaar ervoor. Dit is met 
name mogelijk gemaakt door een betere financiële situatie, betere samenwerkingen met andere 

organisaties en betere organisatiestructuur. 
 

We willen graag alle sponsoren, partnerorganisaties en vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage. 
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 algemene 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 

Het Nederlandse team 

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

gewoond en de organisatie opgericht. 

Penningmeester Rosalie Brouwer Registeraccountant, Penningmeester voor Nnina Olugero sinds 2014. 

Secretaris Jetske Aalders Maatschappelijk werkster, in 2016 actief voor Nnina Olugero in 

Oeganda, sinds 2017 bestuursfunctie vanuit Nederland. 

Vrijwilligers Maaike Frazer 
Annet Frazer 

Stef van Os 
Frank Janssen   
Roel van Veldhuizen 

 

 

Het Oegandese team 

Het team in Oeganda 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 
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vergadering waar alle projectmedewerkers aan deelnemen om de taken van die week vorm te geven. 
Daarnaast is er elk kwartaal een coördinatoren overleg.  

 

Dorcus Asiimwe Executive Director  

Micheal Lubega Financial Secretary/  

MG project coördinator/  
International volunteer coordinator 

Samuel Kabuye Business and Agriculture project coördinator 

Ivan Bukesa Get Up, Stand Up project coördinator 

Winifred Nalwada Business and Agriculture assistent 

Reagan Mulembezi Condomwise project coordinator 

Mauricia Nansubuga Health Choices project coordinator  

Luswata Brant MG assistent 

Muwonge Thomas  Vrijwilliger 

Mugumya Brenda  Vrijwilliger 

Mansoor Kalyesubula  Vrijwilliger 

Masitula Nabukalu Vrijwilliger 

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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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’ uitgebracht 

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 Oeganda naar vijf fulltime werknemers 

• Officiële NGO status gekregen in Oeganda 

2016 

• Gestart met het Marginalised Groups project 
• Eerste Nederlandse vrijwilligers gaan voor langere tijd naar Oeganda 
• 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 Oeganda Coffee Distribution 
Authority (UCDA).  

• Start Village Saving and Loan Association programma 

2018 

• Drie vrijwilligers ontvangen via Let’s Go Africa met zeer succesvolle beoordelingen 

• Afronding bouwfase kippenboerderij 

• Gestart met verkoop van koffie en thee via onze eigen webshop 

• Eerste grote evenement in Nederland op Wereld Aids Dag 
 

2019  

• Health Care project werd het Health Choices project. Hierbij ligt de focus meer op het 
informeren en preventie van ziektes/ongezonde levensstijlen dan het testen op ziektes.  

• Vier nieuwe vrijwilligers ontvangen via Let’s Go Africa met zeer succesvolle beoordelingen 

• Bier Drinken voor het Goede doel levert bijna €2000 op 

• De eerste Oegandese salarissen zijn betaald uit de inkomsten van de kippenboerderij.  
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2020 en verder 

We blijven groeien naar meer financiële autonomie en zijn vanuit het Nederlandse bestuur bezig met 

het uitvoeren van een exit plan. We professionaliseren in de vorm van betere evaluatie structuren 
waardoor we het effect van onze projecten steeds beter kunnen meten.   

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 voerde 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.  

 
Inmiddels bestaat het team uit 15 leden. Bestaande uit; projectcoördinatoren, (financieel) managers, 
(internationale) vrijwilligers, project assistenten en (internationale) stagiaires.  

Officiële registratie 

De organisatie in Nederland is in 2012 ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel. Vanaf 2015 is de 

organisatie in Oeganda Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO) geregistreerd. 

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

Kampala, Oeganda 
 
Contactpersoon:  Dorcus Asiimwe 

E-mailadres:   Dorcus@nninaolugero.org 
Telefoonnummer:  +256 (0) 777 520 461 


