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Slaapaccommodatie voor weesjongens
van de basisschool

Namugongo, Oeganda
Samen met lokale partner: Children's Welfare Mission

SAMENVATTING
Aanvraag

Nederlandse stichting:
Lokale partner in
Oeganda:

Stichting Moving On
ANBI: 810019048
Children's Welfare Mission

Project 18.04

Naam:
Land:
Locatie:
Categorie:
Doelgroep:
Doelstelling:

Slaapaccommodatie jongens
Oeganda
Namugongo
Slaapaccommodatie
24 jongens van de basisschool
Voldoende slaapplaatsen creëren
voor jongens van de basisschool

Budget

Projectbudget:

€ 16.867,-

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 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 de ANBI-status. Iedereen binnen Moving On werkt op volledige vrijwillige
basis.

HET PROJECT
Waarom?
Sinds 1992 verblijven de kinderen
van de basisschool van onze lokale
partner Children’s Welfare Mission
op het terrein van de school. Ze
slapen in wooncirkels onder leiding
van een ‘moeder’. Op deze manier is
er toezicht, maar ook zorg voor deze,
vaak nog, kleine kinderen. In 2018
heeft de school een grote groei
meegemaakt, doordat de school een
extra klas is gestart voor kinderen
met een leer- en taalachterstand.
De kinderen slapen in stapelbedden
van driehoog. Het wordt door de
overheid vanaf het einde van 2018 uit veiligheidsoverweging niet meer toegestaan
de kinderen zo hoog te laten slapen. Om die reden moeten alle stapelbedden voor
het einde van dit jaar zijn aangepast naar tweehoog.
Wat zal er concreet gedaan worden?
Er zal een nieuw huis gebouwd worden met 4 slaapzalen voor elk 6 kinderen. Het
volledige gebouw van de fundering tot de afwerking zal door Moving On gesponsord
worden.
Tekening van de slaapaccommodatie

Wie en hoeveel mensen zullen hiervan rechtstreeks profiteren?
De kinderen van de basisschool die in de huisjes slapen zullen allemaal met minder
op een kamer gaan slapen, doordat de bedden i.p.v. driehoog, tweehoog worden.
Daar hebben alle kinderen profijt van. Daarnaast hebben de kinderen die nu
driehoog slapen er extra profijt van, omdat ze niet meer zo hoog en dus ook minder
warm liggen.

Wat is het lange termijneffect op de doelgroep na voltooiing van het project?
Er zal een aanzienlijke verbetering komen in het slaapcomfort van de kinderen als de
huidige slaapzalen niet meer zo vol en daardoor minder warm zullen zijn. Dit heeft
een direct en positief effect op de leerprestaties van deze kinderen. Door verbetering
van de nachtrust zullen de kinderen beter kunnen presteren op school, wat een
belangrijke schakel is voor hun toekomst.

EXPLOITATIEBEGROTING
De totale projectkosten bedragen:
EUR1

BESCHRIJVING

UGX

PLAN DRAWING & APPROVAL
BILL 1 FOUNDATION

2.500.000
4.113.000

658
1.082

CONCRETE WORK FOUNDATION
SUPER STRUCTURE WALLING

2.408.000
6.147.000

634
1.618

13.009.000

3.423

FINISHING PLASTERING
FLOOR
CEILING

1.460.000
640.000
560.000

384
168
147

ELECTRICAL INSTALLATION
PAINTING

850.000
1.000.000

224
263

DOORS
WINDOWS

1.800.000
1.844.000

474
485

MOSQUITO NETS AND SHELVES
BEDS (24)

2.800.000
8.400.000

737
2.211

LABOUR

7.703.000

2.027

500.000

132

55.734.000

14.667

UNFORESEEN

2.786.700

733

PROJECT & ADMINISTRATION COSTS 10%2

5.573.400

1.467

64.094.100

€ 16.867

ROOF WORK

TRANSPORT
SUBTOTAL

GRAND TOTAL
1
2

Koers; 1 EUR = 3800 UGX
Hieronder vallen: supervisie, voorbereidings- en monitoringskosten, wervingskosten en druk- en
verzendkosten.

INFORMATIE OVER DE STICHTING MOVING ON
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 zo zijn, dan kunt u contact
opnemen met onze Stichting Moving On via: secretariaat@stichtingmovingon.org.
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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: 85% 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 vorige maand door het
Chronic Poverty Advisory Network werd gepubliceerd. “Meer dan 30 procent van
de kinderen in de armste gezinnen gaan bijvoorbeeld niet naar school.
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Stichting Moving werkt al 14 jaar in Oeganda voor kinderen
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