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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. Concreet gezien zijn onze doelstellingen: 
 

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

● Het ondersteunen en begeleiden van jongeren en vrouwen met als doel om de sociaal-
maatschappelijke positie te versterken.  
 

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 inkomensgenererende 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 
  

about:blank
about:blank
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Inleiding, probleemstelling Corona pandemie 
 

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 of 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. 
 
Daar komt nu de huidige situatie rondom covid-19 nog bij. Dit verergert de sociaal-maatschappelijke 

en economische problemen. Dit zorgt er ook voor dat veel hulpverlening en projecten van NGO’s stil 

komen te liggen. Als stichting richten wij ons op de kwetsbare groepen in de samenleving, veelal 

vrouwen. De reden hiervoor is dat vrouwen achtergesteld worden in Oeganda en duidelijk een 

andere positie en rol hebben dan de man. Wij ondersteunen families die kampen met extreme 

armoede en gezinnen die het extra zwaar hebben door de gevolgen van HIV/Aids of gebrek aan 

onderwijs en werk. Dit doen wij, ook in deze moeilijke coronatijd, door te blijven focussen op 

preventie, zelfvoorziening en empowerment.  
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Inhoudelijk jaarverslag 2020 
 

Het jaar liep compleet anders dan verwacht en gepland. Waar we normaal workshops gaven op 

scholen en in verschillende gemeentes was sinds 30 maart iedereen verplicht om vanuit huis te 

werken, waren de scholen en het openbaar vervoer niet bereikbaar en werden de projecten zoals 

bedacht onuitvoerbaar. In reactie op de pandemie hebben de het teamleden hun werkzaamheden 

voortgezet in hun eigen omgeving en de projecten zo veel mogelijk aan huis.  

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

lag stil, veel werk lag stil en mensen moeten zoveel mogelijk thuis blijven. Het stilleggen van de 

economie heeft miljoenen Oegandezen geraakt die afhankelijk waren van winkels, markt en 

gezondheidsfaciliteiten. Ook malaria is een groter probleem geworden dan het al was, mensen 

waren namelijk meer thuis waardoor zij meer risico lopen op malaria en als zij gezondheidsklachten 

hebben is de reis naar de dokter nu nog lastiger dan voorheen. Ons team had gesignaleerd dat er 

veel Oegandezen zijn die door de huidige situatie leven met honger, een schrijnende situatie die 

aandacht vroeg. Hierbij was ook een stijgende lijn te zien in toename van criminaliteit, 

tienerzwangerschappen en huiselijk/seksueel geweld. Met name vrouwen en kinderen bleken 

kwetsbaar, nu de scholen dicht waren is het zicht op kinderen grotendeels weg en nam geweld toe. 

Veel mensen waren hun baan kwijt en de de kleine bedrijfjes die mensen mede dankzij onze hulp 

hebben gestart, waren ook niet meer rendabel. 

 

Projecten en activiteiten 
 

Doelstelling: Corona Relief 
 
Onze geplande doelstellingen zijn in de loop van het jaar aangevuld met de volgende doelstelling: 
 

● Corona relief; het uitdelen van care packages die de doelgroep kan voorzien in hun 
basisbehoeften en hen helpen zelf inkomen/voedsel te genereren binnen de beperkte 
mogelijkheden. Daarnaast voorlichting geven over thema’s relevant aan de pandemie zoals 
hygiëne, veel voorkomende ziektes en huiselijk/seksueel geweld.  

 
In eerste instantie was het hoofdthema ‘covid-19; wat zijn de symptomen en hoe te voorkomen’.   
 
Alle trainers zijn tijdelijk all-rounders geworden en hielpen hun buurtgenoten waar mogelijk. Ze 
gaven hun kennis 1 op 1 door en boden Care Packages met hierin materialen voor het voorzien in de 
basisbehoeftes. Deze pakketten waren hard nodig omdat de situatie rondom Covid-19 en de 
lockdown ervoor gezorgd heeft dat veel Oegandezen dreigden te sterven aan honger. Het doel van 
het project was om de doelgroep voor een maand te voorzien in hun basisbehoeften en hen te 
helpen zelf inkomen/voedsel te genereren 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. 
 
Het team heeft 400 Poverty Relief Care Packages uitgedeeld aan 400 huishoudens, per huishouden 
waren er variërend tussen 3 en 7 personen wat maakt dat we in 2020 ongeveer 2000 mensen 
geholpen hebben in het kunnen verzorgen van basisbehoefte en bieden van kennis en middelen om 
de situatie minder uitzichtloos te maken. 
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De pakketten waren bedoeld om mensen in hun basisbehoeftes te voorzien en zijn gericht op een 

huishouden (+/- vijf personen) voor 1 maand. De parketten zijn op maat gemaakt, niet iedereen 

heeft bijvoorbeeld een klamboe nodig. 

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 de minimale benodigdheid 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-sustainability 

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

beschikken al over de vaardigheden, maar niet meer over de middelen. 

 
 

Doelstelling: Het ondersteunen van kansarme gezinnen bij het ontwikkelen van een hoger 

gezinsinkomen 
 
Helaas hebben we ons kippenproject niet kunnen uitvoeren zoals wij dit normaal doen. Dit omdat 
het niet mogelijk was om het project in groepen uit te voeren vanwege de maatregelen. Wel heeft 
het Business and Agriculture project dankzij donaties binnen de Care Packages toch gezinnen kunnen 
ondersteunen in het ontwikkelen van een hoger gezinsinkomen, dan nu op kleinere en meer 
individuele schaal. De resultaten hiervan zijn als volgt: 
 

-  252 families hebben een start- up pakket voor het verbouwen van groente. Deze start-ups 
hadden groente zaden, (natuurlijke) pesticides, netten, fertilizers en praktische training hoe 
het beste groente te verbouwen. 
 

- 18 families hebben een start up gekregen voor het kunnen starten van een klein bedrijfje in 
het verkopen van non food zoals zeep en het starten van een wasservice. In deze start-up zat 
de benodigde materialen en training in het starten van een bedrijf. 
 

- 130 families hebben materialen en training gekregen voor het kunnen maken en verkopen 
van snacks zoals samosa’s en chapattis (deeg pannenkoekjes).  
 

- De VSLA - spaarprogramma’s konden niet doorgaan zoals normaal ivm dat groepsvorming 
niet toegestaan was. Wel heeft het team advies gegeven hoe alsnog te kunnen sparen en het 
belang ervan benadrukt. 
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Doelstelling: Het ondersteunen en begeleiden van jongeren en vrouwen met als doel om de 

sociaal-maatschappelijke positie te versterken.  

 
Health Choices 

Individuele mentale ondersteuning 

De 400 families die de pakketten hebben ontvangen hebben ook ondersteuning gehad in het omgaan 

met deze stressvolle periode. Het team van social workers heeft een luisterend oor geboden en 

adviezen gegeven hoe met de stress om te gaan.  

Preventie 

Aangezien de gezondheidszorg nog moeilijker toegankelijk was heeft het team extra nadruk gelegd 

om preventieve methodes en zaten er in de pakketten ook benodigdheden hiervoor zoals anti 

malaria muggen netten en zeep. De deelnemers kregen uitleg over gezond water, basishygiëne (om 

diarree te voorkomen) en uiteraard uitleg over de symptomen en preventie van het corona virus. 

 

Get Up, Stand up project   

Doordat mensen thuis moesten blijven zijn er meer gevallen van huiselijk geweld gesignaleerd. Ook 

gericht op kinderen werd er meer gebruik gemaakt van ‘de pedagogische tik’. Gericht op de huiselijk 

geweld situaties heeft het team systeem gesprekken gehad waar nodig om communicatie onderling 

te verbeteren. Het team heeft deze lastige onderwerpen bespreekbaar gemaakt en alternatieve 

geboden voor deze schadelijke opvoedmethode. Daarbij ook voor de kinderen schoolmaterialen 

uitgedeeld om toch actief te blijven aangezien online les voor de meeste geen mogelijkheid was. 

 

Condomwise 

Normaal worden er bij Condomwise workshops gegeven op scholen en in de gemeenschap, uiteraard 

was dit ook niet mogelijk. De noodzaak voor het project bleek erg hoog aangezien het aantal 

ongewenste zwangerschappen enorm steeg. In de pakketten zat, indien relevant, condooms en bij 

het verstrekken hiervan gaf het team individuele uitleg over soa’s, (ongewenste ), seksualiteit en 

zwangerschap.  
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Algemene activiteiten  
 

Vrijwilligers   
Via onze partnerorganisatie Let's Go Africa hebben we 
de afgelopen jaren hulp gekregen van meerdere 
vrijwilligers. Helaas was door de pandemie 
vrijwilligers werk op locatie niet mogelijk.  
Gelukkig heeft Nora Langenhoff alsnog vanuit huis het 
team ondersteund. Met haar achtergrond als 
verpleegkundige heeft zij het team ondersteund in 
het creëren van een goede preventie aanpak en heeft 
zij creatieve middelen vormgegeven die het team 
heeft kunnen gebruiken om voorlichting te geven.    
 
 

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.   
 
Helaas heeft het kippenbedrijf het door de pandemie ook heel zwaar gehad. Doordat transport 

mogelijkheden en de markt compleet op slot zaten 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 konden worden betaald en is het salaris weer uit het algemene budget betaald. Dit is 

niet zoals wij voor ogen hadden want de kernbegrippen van Nnina Olugero zijn ‘Prevention, self-

sustainability en Empowerment’. Dit geldt ook voor onszelf. 

 

  

Evenementen 
Zoals elk jaar nemen we deel aan gepaste evenementen zoals  
Internationale vrouwendag en Wereld Aids dag.  
Dit jaar in aangepaste vorm. 
 
Zo ook het jaarlijkse evenement: Bier drinken voor het goede doel.  
Dit jaar was er een online veiling wat €1100  
voor de stichting opgeleverd heeft.  
  

 
  

Vergaderingen 
Ook de vergaderingen liepen anders. We hebben vaker online vergaderd om te kijken hoe wij het 
team het beste op afstand konden ondersteunen. Zo hebben we ongeveer elke maand een (online) 
vergadering gehad waarbij het team in Oeganda ook een paar keer aangesloten is.   
Het team in Oeganda hebben waar mogelijk hun vergaderingen doorlaten gaan, soms met delen van 
het team in plaats van het hele team  
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Planning voor 2021 
 

Doordat het kippenbedrijf begin 2020 in zwaar weer verkeerde, o.a. door de corona-pandemie, is 

toen besloten de kippen te verkopen. We konden niet meer voldoen aan de zelfvoorziening die wij zo 

nastreven. Voor de corona-pandemie hadden wij besloten de projecten wat te veranderen en uit te 

breiden. Het idee van dit nieuwe project was het aanbieden van jaarlijkse trainingen met als 

belangrijkste doel kennis en vaardigheden vergaren over ambacht en ondernemerschap. Kwetsbare 

mensen zouden in dit project de kans krijgen middels werk en opleiding hun inkomen te verhogen, 

met emancipatie en zelfredzaamheid tot gevolg. Eigenlijk pakken we de werkzame factoren van onze 

huidige projecten en voegen dit samen. Na een aantal jaar zijn wij er namelijk achter gekomen dat 

investeren in het generen van een eigen inkomen door de doelgroep, de beste manier is om 

zelfredzaamheid en emancipatie te vergroten. Helaas kon door de corona-pandemie dit project niet 

verder worden uitgewerkt en heeft het de subsidieaanvragen nooit gehaald. Ad-hoc moesten wij ons 

vorig jaar richten op het bestrijden van de gevolgen van corona. Het geplande project had geen kans 

van slagen in deze onzekere, problematische tijden van corona.  

Omdat wij ook in Nederland merkte dat subsidieaanvragen lastig werden, zeker voor het project 

zoals wij dit voor ogen hadden, hebben wij besloten dat we eerst moeten werken aan een oplossing 

voor de kortere termijn. Wij hebben met het Oegandese team goed gekeken naar wat naast het 

uitdelen van carepackages, het meest rendabel is voor de zelfredzaamheid van zowel de doelgroep 

als het team. Het is lastig om in deze tijd een project te starten, omdat eigenlijk vooral acute hulp 

nodig is en voor toekomstgerichte zaken is nog geen ruimte. Na overleg kwamen wij uit op het 

opnieuw starten van het kippenproject zoals dit uitgevoerd werd op het kippenbedrijf. Wel hebben 

wij geleerd van de vorige keer en dus doen wij een aantal dingen anders.  

● Meer betrokkenheid van de rest van het team 

● Het kantoor wordt verhuisd naar de boerderij zodat dit kosten bespaard 

● Er worden geen groenten meer verbouwd en er komt beter begeleiding van een ervaren 

boer.  

Verder blijft het kippenproject hetzelfde, kippen worden daar gehouden en groot gebracht. De 

kippen en eieren kunnen worden verkocht en deze kippen worden geïnvesteerd in het Business & 

Agriculture project, ook dit bespaart kosten. Als bestuur hebben we eenmalig geïnvesteerd in dit 

kippenproject, als dit opgezet is kunnen zij een gedeelte van de opbrengsten investeren in het 

project zodat het zelfvoorzienend wordt.  

Helaas waren de kippen in mei 2021 al aangekocht om de investering te starten toen er een tweede 

grote lockdown werd aangekondigd in Oeganda. Voor nu (half juni) is dit 42 dagen maar de 

verwachting is dat de lockdown wordt verlengd vanwege het hoge aantal doden. Dit betekent dat 

veel sociale-maatschappelijke, maar ook economische problemen verergeren. Voor dit project speelt 

nu dat de prijzen van levensmiddelen fluctueren, een tray eieren kost nu bijvoorbeeld ⅔ van wat het 

eerst kostte. Dit betekent dat als het kippenproject nu start, het project sowieso verlies draait. 

Daarom is besloten de levering van de kippen uit te stellen, het geld is al wel betaald en kan niet 

worden teruggehaald. Dit betekent dat de plannen voor 2021 en begin 2022 onzeker zijn. Voor nu 

verdelen wij ze in twee scenario’s:  
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Gedurende de lockdown en de korte termijn na het opheffen van de lockdown: 

● Het uitdelen van carepackages aan kwetsbare families en burgers.  

● Tijdens het uitdelen van de carepackages counseling en voorlichting bieden waar mogelijk. 

Lange termijn na het opheffen van de lockdown: 

● Deelname van een nog nader te bepalen aantal families en studenten met agrarische 

training, start-up kit en ondernemers vaardigheden training 

● Minder armoede onder de deelnemende families  

● Betere toegang tot gezondheidszorg, door stijging van het gezinsinkomen 

● Betere schoolinstroom van jongere kinderen en minder schooluitval van oudere kinderen 

● Aanleren van vaardigheden om te sparen en zo te investeren in hun eigen toekomst en die 

van hun kinderen 

● Gelijktijdig met het kippenproject het aanbieden van counseling en voorlichting op het 

gebied van weerbaarheid van vrouwen, tienerzwangerschappen, huiselijk/seksueel geweld, 

veelvoorkomende ziekten, soa’s en algemene hygiëne 

 

 
 

  



11 

Financieel jaarverslag 2020 
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Dankwoord 
 
In dit onverwachte rare jaar hebben we toch als stichting geprobeerd om onze gemeenschap te 
ondersteunen waar mogelijk. Dit was niet mogelijk geweest zonder donaties. 
 
We willen graag alle sponsoren, partnerorganisaties en vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage en 
hopen op een beter jaar in 2021.   
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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 
vergadering waar alle projectmedewerkers aan deelnemen om de taken van die week vorm te geven. 
Daarnaast is er elk kwartaal een coördinatoren overleg.  
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Dorcus Asiimwe Executive Director  

Micheal Lubega Financial Secretary/  
MG project coördinator/  
International volunteer coordinator 

Samuel Kabuye Business and Agriculture 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.  

 
2020 

● Corona pandemie zorgt voor verandering in werkwijze. 400 Corona Relief Packages zijn 
uitgedeeld. 
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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 13 leden. Bestaande uit; project coördinatoren, (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 
 
 


