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Creëren van zelfstandigheid en kwaliteitsonderwijs
voor kansarme kinderen in Oeganda
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Stichting Moving On
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Mazima
Creëren van zelfstandigheid en
kwaliteitsonderwijs voor kansarme kinderen
Oeganda
Kabowa en Nabirumba
Zelfstandigheid en onderwijs
Kinderen
Structurele inkomsten creëren voor kwaliteits
onderwijs op het platteland van Oeganda.
Kwaliteitsonderwijs beschikbaar stellen voor
kansarme kinderen in Nabirumba en
Kabowa.
€ 68.055

ACHTERGROND
Waarom hulp aan Oeganda?
Oeganda wordt gekenmerkt door extreme armoede. Het merendeel van de
Oegandezen woont op het platteland. 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 85% van de bevolking heeft géén betaald werk!
Wie zijn wij?
Stichting Moving On is opgericht in
2000. In die tijd hebben wij ontdekt
dat het grootste probleem in
Oeganda niet de armoede is, maar
gebrek aan onderwijs, waardoor
kans op werk minimaal is. Daarom
besloten wij sinds die tijd ons te
gaan inzetten voor de oprichting van
een school in Bupadhengo 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 2008 de ANBI-status. Iedereen binnen Moving On werkt op volledig
vrijwillige basis.
De baten voor dit project zullen worden gebruikt ter ondersteuning van twee scholen
in Nabirumba en Kabowa in het Jinja district. Door beperkte middelen laat het
onderwijs te wensen over en is kwaliteitsverbetering noodzakelijk. Zo krijgt het
merendeel van de leraren van de school in Nabirumba geen salaris. Ook zijn de
meeste leraren onvoldoende geschoold om voor de klas te staan. Toch doen zij hun
taak met gedrevenheid. Door betere salarissen en investeringen in infrastructuur,
lesmaterialen en leraren-opleidingen wil Moving On ervoor zorgen dat ook hier
kwaliteitsonderwijs geboden gaat worden voor duizenden kansarme kinderen.
Wat doen wij?
Moving On richt zich op lager- en middelbaar onderwijs en zal dit in de nabije
toekomst uitbreiden met vakonderwijs wat zal leiden tot meer kans op werk.
Daarnaast werden wij in de loop der jaren vaak geconfronteerd met de schrijnende
gezondheid op het platteland, waardoor wij ons genoodzaakt voelden om geld in te
zamelen voor waterputten voor veilig drinkwater. Want, wat heeft het voor nut om te
investeren in onderwijs als kinderen ziek worden - of erger - door vervuild water? Met
hulp van onze sponsors hebben wij inmiddels duizenden dorpsbewoners voorzien
van deze basisbehoefte.
HET PROJECT
Wat houdt het project in?
Met uw donatie voor dit project investeert Moving On in landbouw voor het genereren
van een ‘eigen’ lokaal inkomen. Simpelweg houdt dit in: we kopen vruchtbare grond
en verbouwen dit met winstgevende gewassen. Hiermee zorgt u via Moving On voor
zelfstandigheid en duurzaamheid in Oeganda. Hiermee worden inkomsten
gegenereerd om (kleuter-, basis-, vervolg- en praktijk-) onderwijs te kunnen
financieren voor jaarlijks honderden kinderen en jongeren, daarnaast levert het ook
inkomsten op voor projecten op het gebied van gezondheid.
Waarom investeren in landbouw? Tachtig (80 procent van de bevolking leeft van
landbouw. Wij hebben navraag en onderzoek gedaan bij zowel Nederlandse als
lokale partijen naar mogelijke inkomens generende activiteiten in Oeganda die: 1)
haalbaar zijn (lees: betaalbaar) en 2) het beste rendement opleveren. Landbouw
bleek verreweg de aantrekkelijkste investering. Landbouwgrond is in dit vruchtbare
land nog betaalbaar en een jaarlijks rendement van 20% is niet onrealistisch.
Waarom is dit project noodzakelijk?
Omdat 80% van de mensen in Oeganda geen werk en inkomen heeft. 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 wordt
geïnvesteerd in de kwaliteit van
onderwijs en zal het onderwijsprogramma binnen 5 jaar door
eigen inkomsten lokaal volledig
dekkend zijn;
2) Door een surplus van deze landbouwopbrengsten, wordt een
spaarpot gecreëerd voor onderhoud
en
investeringen
in
gebouwen,
infrastructuur
en
vervanging van lesmaterialen.
Tevens kan worden voorzien in
sponsoring van de kinderen voor schooluniformen en andere benodigheden.
Resultaat:
Kwaliteitsonderwijs beschikbaar stellen voor kansarme kinderen in Nabirumba en
Kabowa.
Lokaal eigenaarschap
Moving On ziet lokaal eigenaarschap als belangrijkste fundament voor het slagen
van ieder ontwikkelingsproject. Dit geldt zowel voor de partner als voor de lokale
bevolking. Daarom betrekt Moving On via de dorpsraad de lokale gemeenschap bij
besluitvorming en de realisatie van de projecten. Zo ontstaat ruimte voor de mensen
om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de inrichting van het project en daarmee
ook het slagen van ervan. Op deze manier is hun belang groot. Voor onze onderwijsprojecten geldt dat er een verplichte lokale bijdrage geldt, de hoogte is afhankelijk
van het gezinsinkomen. Mochten ouders zelfs de minimale bijdrage niet kunnen
betalen, dan kunnen zij op een andere manier bijdragen. Dit kan bijvoorbeeld
betekenen dat zij aanbieden een aantal uur op het land van de school te werken.
Bij drinkwaterprojecten worden watermanagement comités opgezet samengesteld uit
bewoners van het dorp. Zij zien erop toe dat het onderhoud wordt geregeld en dat er
wordt gespaard om (vervangende) reparaties uit te voeren.
Op deze manier levert iedereen in de gemeenschap een bijdrage en ontstaat er
mede-eigenaarschap.

Realisatie
Dit project wordt ter plaatse gerealiseerd door Mazima Community Development
Intitiatives, een Oegandese non-profit organisatie, werkend onder de NGO-wet. Het
bestuur van Mazima wordt naast enkele Oegandezen met een bewezen track-record
door Moving On vertegenwoordigd door een bestuurslid. Door een deskundig
bestuur en betrokkenheid van Moving On wordt juiste besteding van gedoneerde
gelden gegarandeerd.
Timeframe
In verband met onze fondsenwervingsactie en rekening houdend met het aanplantseizoen wordt verwacht te kunnen starten in maart 2019. Medio 2020 zal deze
investering inkomsten genereren voor het geboden onderwijs van Mazima. In 2018
zal gestart worden met het zoeken naar geschikt land en zal er verkennend
onderzoek worden gedaan naar de kwaliteit van de grond om te bepalen welke
gewassen het beste kunnen worden verbouwd. Bij voorkeur wordt er grond
aangekocht met aanplant. Dit is een hogere investering, maar er worden wel sneller
inkomsten gegenereerd. Bij dit proces ondersteunt Moving On de lokale partner.
Vragen?
Uiteraard zijn wij als stichting bereid om vragen uwerzijds te beantwoorden, en/of
een nadere toelichting te geven op onze projecten. Mocht dit zo zijn, dan kunt u
contact
opnemen
met
onze
Stichting
Moving
On
via:
secretariaat@stichtingmovingon.org.

Begroting

Euro1

Omschrijving

Specificatie

Shilling

Aankoop land

35 acres: 140.000 m2

66.500.000

17.500

8.550.000

2.250

33.250.000

8.750

950.000

250

Materialen: bemesting,
onkruidbestrijding, etc.

20.729.000

5.455

Arbeidskosten

37.734.000

9.930

Transport kosten (235
truckloads)

30.210.000

7.950

7.562.000

1.990

12.616.000

3.320

218.101.000

€ 57.395

Onvoorziene kosten

12.160.000

3.200

Subtotaal 2

12.160.000

€ 3.200

Administratiekosten2

17.442.000

4.590

Projectkosten 5%3

10.906.000

2.870

Subtotaal 3

28.348.000

€ 7.460

258.609.000

€ 68.055

Registratie en kadaster
Aankoop suikerriet 1e aanplant*
Gereedschap

Huur tractor
Ontginning en bewerking land
Subtotaal 1

Voor 6 jaar = 4 oogsten

ROI is op 28% berekend
ROI = Return On Investment

Totaal Projectkosten

1
2
3

Koers: 1 EUR = 3800 UGX
Hieronder vallen: voorbereidings- en pre-scankosten, wervingskosten, druk- en verzendkosten, etc.
De projectkosten zijn bestemd voor monitoring en meerdere evaluatiebezoeken aan Oeganda en inhuur lokale
experts.

AANVULLENDE 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.
Algemene informatie:
Stichting Moving On
Galjoen 50
3904 SH Veenendaal
www.stichtingmovingon.org
KvK: 30169420
RSIN nummer: 810019048
Bankgegevens:
NL60 TRIO 0379 2727 41
NL93 ABNA 0472 4519 36
Ten name van Stichting Moving On
Bestuur:
Secretaris/penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Voorzitter:

Maarten Haagen
Herbert D. Verwoord
Meredith A.C. Susana
Bart Lindeman

Beloningsbeleid
Iedereen bij Stichting Moving On werkt volledig op vrijwillige basis. Voor kantoorartikelen en
eventuele reiskosten kan in overleg een passende vergoeding toegekend worden.
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