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Ieder kind heeft recht op een goede toekomst!

Vakonderwijs in Oeganda door duurzame
zonne-energie en zelfredzaamheid

Jinja district, Oeganda
Samen met lokale partner: Mazima
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Bevolkingsopbouw in leeftijd

Schokkende feiten:
1. Bijna 58% (27,5 miljoen) van de Oegandese bevolking van 46 miljoen inwoners,
is jonger dan 20 jaar;
2. Meer dan 30 procent van kinderen uit de armste gezinnen gaan niet naar
school.
3. 64% tot 70% van deze jongste generatie (>18 jaar) beroepsbevolking is
werkloos vanwege het ontbreken van vakopleidingen.

Geef daarom deze kinderen de kans
op goed vakonderwijs en betaald werk
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SAMENVATTING
Aanvraag

Nederlandse stichting:
Lokale partner in Oeganda:
Naam:
Land:
Locatie:
Categorie:
Doelgroep:
Doelstelling:

Zonne-energie voor zelfredzaamheid
en duurzaam vakonderwijs
Oeganda
Budondo, Jinja District
Zelfredzaamheid en schone energie
Jongeren in de leeftijd 15 t/m 24 jaar
Zelfredzaamheid creëren EN
duurzame energie voorziening voor
de vakschool.

Projectbudget:

€ 29.315,-

Project

Budget

Stichting Moving On
ANBI: 810019048
Mazima

ACHTERGROND
Waarom hulp aan Oeganda?
Oeganda wordt gekenmerkt door extreme armoede. Het merendeel van de
Oegandezen woont op het platteland, met een werkeloosheid van soms 75%!
Basisvoorzieningen schieten daar ernstig te kort. Bovendien kunnen veel ouders door
werkloosheid en gebrek aan een stabiel inkomen het onderwijs voor hun kinderen niet
betalen. Hierdoor blijven veel kinderen verstoken van onderwijs. Moving On ziet
scholing en ontwikkeling van werkgelegenheid als de basis voor een betere
toekomst. In de gebieden waar Moving On zich inzet om de plaatselijke bevolking te
helpen is de werkeloosheid zéér hoog. Rond 75% van de bevolking heeft géén betaald
werk!
Wie zijn wij?
Stichting Moving On is vanuit Christelijke
overtuiging opgericht in 2000. Gaande
weg hebben wij ontdekt dat het grootste
probleem in Oeganda niet alleen armoede
is, maar gebrek aan onderwijs, waardoor
kans op werk minimaal is. Daarom
besloten wij ons te gaan inzetten voor de
oprichting van een school voor kinderen
uit gezinnen onder de armoedegrens en
weeskinderen. Inmiddels zorgt deze inzet
er al vele jaren voor dat vele honderden
van de allerarmste kinderen met succes
het (basis en secundair) onderwijs
hebben kunnen doorlopen.
Na vele jaren als particulier initiatief te hebben geopereerd, bezitten wij als non-profit
stichting sinds 2009 de ANBI-status. We zijn een kleine stichting. Iedereen binnen
Moving On werkt op volledige vrijwillige basis, zonder salariskosten of vergoedingen.
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HET PROJECT
Waarom is dit project noodzakelijk?
Stichting Moving On heeft zich in het verleden ingezet tot het bouwen van klaslokalen
en scholen in zeer arme gedeelten van Oeganda. Ook zorgen wij voor lokale
inkomsten via onze agrarische activiteiten.
De school voor vakopleidingen die wij ondersteunen in Budondo, Jinja District, heeft
echter nog geen energie aansluiting. Er is in deze streek geen elektriciteit. De
mensen zijn daarom aangewezen op zonne-energie.
VOORDELEN VAN ZONNE-ENERGIE:
1. Doordat dit continu stroom oplevert,
kan er altijd les worden gegeven.
2. Door zonnepanelen is er altijd licht.
Goed licht in een klaslokaal zorgt
voor een beter leerklimaat.
3. Een groot voordeel van zonneenergie is dat het aanzienlijk
bespaart op de (hoge) elektriciteit
rekening.
4. Zonne-energie is stabiel!. Elektriciteit in Oeganda is niet gegarandeerd. Vaak
kan er uren lang of zelfs dagen lang geen elektriciteit worden geleverd door de
energiebedrijven.
5. Duurzame zonne-energie brengt geen schade aan het milieu. Op deze manier
maken wij de lokale bevolking ook bewust van zonne-energie.
DE NOODZAAK VOOR EEN SCHOOL VOOR VAKOPLEIDINGEN
Samen met onze lokale partner is het initiatief genomen tot het bouwen van een school
voor vakopleidingen voor de jongeren in deze plattelandsregio. Vakonderwijs is enkel
in de stad aanwezig, dus onmogelijk te bereiken, en in vele gevallen duur en de
kwaliteit is twijfelachtig. Door de enorme groei van de lokale bevolking en het grote
percentage van jongeren dat voortijdig de school verlaat, neemt de werkloosheid en
uitzichtloosheid enorm toe op het platteland. Met onze school gaan wij hoop en een
goede toekomst bieden voor deze kwetsbare en kansarme jongeren.
De bouw is in volle gang en zal halverwege 2021 zijn afgerond. Op de volgende pagina
ziet u een realistische impressie van hoe de school eruit zal komen te zien. Wij hopen
in augustus te kunnen starten met onze eerste vakopleidingen, waaronder een
naaiopleiding. Zoals u wel kunt begrijpen is hiervoor stabiele stroomvoorziening van
cruciaal belang.
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Impressie van de school voor vakopleidingen (gereed in 2021)

Plattegrond van de indeling van de vakschool
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Meer dan alleen vakopleidingen
De school zal naast klaslokalen en praktijkruimtes bestaan uit een agrarische afdeling
en een kantoor voor microkrediet. Deze activiteiten dragen bij aan het realiseren van
werk en inkomen voor de lokale bevolking.
ZELFREDZAAMHEID
Onze projecten en daarmee onze
investeringen vanuit Nederland zijn
in de afgelopen jaren toegenomen in
Oeganda. Zo bereiken wij meer en
tot nu toe hebben wij dit kunnen
dragen met solidaire sponsors
vanuit Nederland. Hier zijn wij erg
blij mee maar, dit betekent voor
onze lokale partners – dus ook voor
de lokale bevolking – grote
afhankelijkheid van sponsoring
vanuit
Nederland.
Deze
afhankelijkheid
willen
wij
verminderen en er binnen enige
jaren zelfs voor zorgen dat onze
projecten 100% lokaal zelfstandig
zijn geworden. De achterliggende
visie is tweeledig:

1) Moving On gelooft dat zelfstandigheid leidt tot eigenaarschap van lokale partijen
en de lokale bevolking, waardoor de duurzaamheid is gegarandeerd;
2) Moving On streeft ernaar met de beschikbare financiële middelen een maximaal
effect te bereiken. Door projecten zelfstandig te maken worden nieuwe
investeringen mogelijk en groeit de impact van iedere Euro.
Wat zijn de doelen?
1) Door landbouwopbrengsten is het
onderwijsprogramma binnen 5
jaar door eigen inkomsten lokaal
volledig dekkend;
2) Door een surplus van deze landbouwopbrengsten, wordt een
spaarpot gecreëerd voor onderhoud en andere soms niet meegetelde kostenposten. Tevens
kunnen hiermee ook nieuwe
projecten worden gefinancierd
door onze lokale partner.
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EXPLOITATIEBEGROTING
De totale projectkosten bedragen 29.315 Euro.
ITEM materialen

EUR1

½ banks 2v. 600ah batterijen

16.300.000

4075

Photovoltic devices, 260 watts
Outback inventor 24v. , 600 watts
Outback mppt maximum power point tracker
Connector faciliteit en stroomverbinding

8.740.000
16.240.000
2.800.000
2.000.000

2185
4060
700
500

2.500.000

625

6.340.000

1585

6.340.000

1585

3.400.000

850

Elektrische aansluitingen overige (klas) lokalen
Elektrische aansluitingen veranda
Aanleg leidingen in betonmuren(freeswerk) stucwerk
Subtotaal 1

11.500.000
4.600.000
9.400.000
90.160.000

2875
1150
2350
22.540

Arbeidsloon aanleg solar systeem
Elektrisch plan door elektrisch engineer (overheidseis)
Onvoorziene kosten 10%
Kosten overheidsinspectie en goedkeuring (SOP
verplichtingen) diverse departementen
Subtotaal 2

15.500.000
2.400.000
7.200.000

3875
600
1800

2.000.000

500

27.100.000

6775

117.260.000

EU 29.315

Inrichting elektrische opslagunit
Inrichting Electra goten, stopcontacten enz. aansluiting
3 leslokalen ICT voor computers enz.
Inrichting Electra goten, stopcontacten enz. aansluiting
3 leslokalen Modevakschool voor 20 naaimachines,
overlock machine, steekmachine enz.
Buiten verlichting palen sensor beveiliging met paneel

TOTAAL AANLEG SOLAR ENERGIE/ELECTRA

1

UGX

Koers; 1 EUR = 4000 UGX
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INFORMATIE
Hoe houden wij u op de hoogte?
Stichting Moving On informeert haar sponsors over de voortgang van het project. Hierover
worden van tevoren duidelijke afspraken gemaakt met de sponsor.
Vragen?
Uiteraard zijn wij als stichting bereid om vragen uwerzijds te beantwoorden, en/of een nadere
toelichting te geven op onze projecten. Mocht dit nodig zijn, dan kunt u contact opnemen met
onze Stichting Moving On via: info@stichtingmovingon.org.
Algemene informatie
Stichting Moving On
Galjoen 50
3904 SH Veenendaal
www.stichtingmovingon.org
KvK: 30169420
RSIN nummer: 810019048
Bankgegevens:
NL62 INGB 0005 3308 97
Ten name van Stichting Moving On
Bij donatie graag vermelden Project Zonne-energie voor vakopleidingen
Bestuur:
Penningmeester:
Secretaris:
Voorzitter:

Maarten Haagen
Michael Kruizinga
Bart Lindeman
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INFORMATIE OVER OEGANDA
Oeganda: een groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens
Hoewel de Oegandese economie de laatste jaren goed vooruit gaat, behoort het land
nog altijd tot een van de armste landen ter wereld. Zo’n 85% van de bevolking is
werkzaam in de landbouw. Het grootste deel van de productie is voor eigen gebruik.
Ze verbouwen vooral gierst, cassave en wat fruit. In het vruchtbare zuiden is het ook
mogelijk om koffie en katoen te verbouwen. Deze producten vormen dan ook de
belangrijkste exportproducten van Oeganda. Echter, koffie en andere
landbouwproducten brengen op de wereldmarkt lage prijzen op. Meer dan de helft van
de Oegandese bevolking leeft onder de armoedegrens en kan niet of nauwelijks in de
dagelijkse levensbehoeften voorzien. Ruim 50 % van de bevolking kan zich slechts
één maaltijd per dag veroorloven (bron Daily Monitor 2014). Binnen de nieuwe definitie
van de armoedegrens door de Wereldbank (Oktober 2015: van $ 1,25 naar $1,90 per
dag) valt nog een groter gedeelte van de Oegandese bevolking onder de
armoedegrens.
Platteland blijft arm: 75% armoede
Uit het nieuwe Millennium Development Goals Uganda Report blijkt dat de armoede
in het land is gedaald van 50 procent in de jaren 1990 naar 24,5 percent in 2010. Maar
sommige delen van het platteland, waar meer dan 85 procent van de Oegandezen
wonen, blijven in de armoede steken.
Ondanks de sterke economische groei in Oeganda “blijft de werkloosheid hoog en
krijgen de armsten en meest kwetsbaren nog altijd moeilijk toegang tot de
basisdiensten”, staat in het rapport “Is anybody listening?”, dat vorig jaar door het
Chronic Poverty Advisory Network werd gepubliceerd. Meer dan 30 procent van de
kinderen in de armste gezinnen gaan bijvoorbeeld niet naar school.

Ieder kind heeft recht op scholing en een goede toekomst
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Enkele eerdere projecten van Moving On

2010 tot 2020 waterpompen in Oeganda

2018 Ambulance geboorte kliniek in Mozambique

2019 Watertoren (7 meter) ten behoeve van een kleuterschool en huisvesting in Oeganda
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2020 Oeganda: slaapplaatsen ten behoeve van weeskinderen
In 2019 hebben wij een projectplan gemaakt voor de financiering van slaap
accommodatie voor wees- jongens in Oeganda. Door verandering van de wetgeving
waren stichtingen verplicht het aantal slaapplaatsen per zaal met 35% te
verminderen. Hierdoor was het nodig om een aantal slaap accommodaties bij te
bouwen. In 2020 is het gebouw gereed gekomen dankzij de mooie bijdragen van
diverse sponsors.
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Stichting Moving On werkt sinds 2000 in
Oeganda op een integere en duurzame wijze

Dank voor uw steun!

Stichting Moving On
Galjoen 50 – 3904 SH Veenendaal - The Netherlands
Tel.: 06 233 06 825 – E-mail: info@stichtingmovingon.org

Ieder kind heeft recht op een goede toekomst!
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