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Ieder kind een hoopvolle toekomst!

Help kansarme kinderen in Oeganda
aan duurzaam kwaliteitsonderwijs
en ondersteun een klaslokaal
Een integrale aanpak van onderwijs en zelfredzaamheid

Kabowa, Oeganda

Waarom hulp aan Oeganda?
Oeganda staat bekend als ‘de parel van Afrika’ en wordt bevolkt door ongeveer 52 stammen. In
dit veilige en vriendelijke land aan het Victoriameer, waar de rivier de Nijl ontspringt, vind je het
beste van wat het continent te bieden heeft. Tropisch weer, een schilderachtig landschap en
een vriendelijke bevolking. Slechts enkele tientallen jaren geleden teisterde het terroristische
regime van Idi Amin Oeganda, maar inmiddels is het land stabiel. De Oegandezen werken
samen hard aan de wederopbouw van hun land. Hoewel de Oegandese economie de laatste
jaren goed vooruitgaat, is er nog een lange weg te gaan naar algemeen welzijn.
Oeganda wordt gekenmerkt door extreme armoede, vooral op het platteland. Zij hebben geen
toegang tot basisvoorzieningen als schoon drinkwater, medische zorg en onderwijs. De hoge
werkloosheid en een inkomen onder de armoedegrens (lees: nog geen € 30,- per maand per
gezin) zorgen ervoor dat ouders het schoolgeld niet kunnen opbrengen. Hierdoor gaat 30% van
de kinderen op het platteland niet naar school. Kinderen worden naar huis gestuurd en gaan
op het land werken. Dit versterkt hun uitzichtloze situatie: wat is hun kans op een beter leven
zonder scholing?
Vanwege deze schrijnende situatie zijn wij een aantal jaren geleden ons schoolproject gestart in
Oeganda. Inmiddels hebben vele honderden kansarme kinderen onderwijs mogen genieten via
onze sponsoring. Nieuwe klaslokalen zijn hard nodig. En we gaan nu een stap verder. Om de
duurzaamheid van deze investering te garanderen, koppelen wij de realisatie van de
klaslokalen aan een aanpak van zelfredzaamheid. Dit houdt in dat een deel van de donatie
door ons wordt geïnvesteerd in vruchtbare landbouwgrond en we verbouwen dit met
winstgevende gewassen. Hiermee zorgt u via Moving On voor eigen lokale inkomsten in
Oeganda zodat sponsoring vanuit Nederland slechts tijdelijk nodig is.

SAMENVATTING
Situatie
In 2008 heeft Moving On haar basisschool opgericht ten behoeve van kinderen uit arme
gezinnen. Deze basisschool heeft in al die jaren honderden kinderen voorzien van
onderwijs.
Tenminste 80% van alle leerlingen komt uit gezinnen rond de armoedegrens van ca.
€ 30,- per maand. Vele gezinnen kunnen bij andere scholen het schoolgeld niet betalen.
Zeker niet als verschillende kinderen uit één gezin naar school gaan. Hierdoor kan 30%
van alle kinderen op het platteland niet naar school. Wij voorzien in onderwijs van deze
kinderen, inclusief verplichte maaltijd en schoolmiddelen.
Probleem
De klaslokalen voor de basisschool voldoen niet aan de gestelde eisen (een nieuwe
kleuterschool is reeds gerealiseerd). Om kansarme kinderen ook in de toekomst goed
onderwijs te bieden zijn nieuwe lokalen een absolute noodzaak. De Oegandese
inspectie van Onderwijs heeft jarenlang de slechte behuizing in houten barakken van de
school toegestaan, maar eist nu goede stenen behuizing voor de kinderen, conform de
geldende eisen.
Doelen
1. Bouw klaslokaal basisschool voor de allerarmste kinderen in Oeganda, zodat ook
deze kinderen structureel naar school kunnen.
2. Creëren van Zelfredzaamheid zodat 1) de leergelden van de kinderen betaald
worden, 2) salarissen van de leraren worden gegarandeerd en 3) het onderhoud van
het klaslokaal is verzekerd.
Resultaat
Structureel onderwijs voor jaarlijks 400 kinderen.
Locatie
Kabowa, Jinja District, Oeganda (zie kaart).
Kosten
€ 16.400
Tijd
2019 - 2020
Organisatie
Als ANBI-Stichting trekt Moving On zich het lot van kansarme kinderen aan. Onze
stichting focust zich op Afrika in Oeganda en Mozambique.
Contact
Bart Lindeman
Stichting Moving On
06 233 06 825
secretariaat@stichtingmovingon.org

Galjoen 50
3904 SH Veenendaal
www.stichtingmovingon.org
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PROJECTINHOUD

1.1

Inleiding

Het is slecht gesteld met de aanwezige scholen op het platteland van Kabowa, in het
Jinja District, Oost-Oeganda. Op de overheidsscholen zijn 100 (!) kinderen per
docent niet ongebruikelijk. Een groot deel van de kinderen gaat zonder maaltijd naar
school. Door het lage niveau van deze scholen rondt bovendien slechts één derde
van alle kinderen de basisschool af. Kwaliteitsonderwijs is alleen toegankelijk voor
midden- en hoge inkomens. Voor gezinnen met een inkomen rond de armoedegrens
van ca. € 30,- per maand per gezin is dit onderwijs niet bereikbaar. Ook de
ouderbijdrage, de kosten voor een (verplicht) uniform en schoolbenodigdheden
maken dat veel kinderen niet naar school gaan. Voor het land met wereldwijd de
jongste populatie - 50% jonger dan 14 jaar (lees: dit zijn ruim 19 miljoen kinderen) –
dreigt een verloren generatie. Zonder goed onderwijs krijgen deze arme kinderen
geen eerlijke kans. Moving On ziet scholing en ontwikkeling van
werkgelegenheid als de basis voor een hoopvolle toekomst.
We weten inmiddels dat ouders hun
kinderen alleen naar school sturen
als zij overtuigd zijn van de kwaliteit
van onderwijs en dat dit bijdraagt
aan een goede toekomst voor hun
kinderen. Met uw hulp wil Stichting
Moving On de lokale gemeenschap
in Kabowa voorzien van goed onderwijs in een duurzaam gebouw,
uitgerust met een goede infrastructuur en een mooie en kindvriendelijke afwerking. De verwachting is
dat hierdoor met sponsoring van
één klaslokaal minimaal jaarlijks 50
kinderen naar school kunnen gaan.
Kinderen van de basisschool

1.2

Wie zijn wij?

Stichting Moving On is opgericht in 2008. 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.

1.3

Noodzaak voor nieuwe klaslokalen

De Oegandese inspectie van Onderwijs heeft vanwege de hoge nood jarenlang de
slechte behuizing in houten barakken van de school toegestaan, maar wil dat er een
goede stenen behuizing komt voor de kinderen, conform de geldende eisen. Veel
schoolgebouwen, zoals in de foto’s hieronder uitgebeeld, zijn geen uitzondering in
Oeganda. Het is niet moeilijk voor te stellen dat de kinderen een andere
schoolhuisvesting verdienen. Als het regent zitten zij soms met hun voeten in de
modder.
Tot nu toe ontbraken de financiële middelen om een modern gebouw te plaatsen met
goed ingerichte klaslokalen.
Inmiddels hebben wij samen met onze lokale partner Mazima een nieuwe
kleuterschool gebouwd (zie de foto’s hieronder) en willen wij dit jaar beginnen aan de
realisatie van de nieuwe basisschool. De kleuterklas is uniek vanwege haar kleurrijke
en vrolijke uitstraling. De klaslokalen voor de basisschool zullen dezelfde kwaliteit en
uitstraling krijgen.

Vorige basisschool

Nieuwe kleuterschool

Vorige kleuterklas

Vrolijke inrichting kleuterklas

1.4

Plan van aanpak: nieuwe klaslokalen

De klaslokalen zullen bijzonder zijn door een fraaie afwerking en vrolijke uitstraling.
Een geweldige ervaring voor deze kinderen in deze omgeving. Een gebouw, dat
zowel binnen als buiten een prachtige afwerking zal hebben met stripfiguren, is in de
wijde omgeving niet gezien. Juist voor deze kansarme kinderen is dit een enorme
stimulans voor onderwijs.
De klaslokalen zullen op het huidige terrein van onze lokale partner Mazima
gebouwd worden. Hier is ook de kleuterschool gerealiseerd, inclusief keuken,
watervoorziening en toilettenblok. De lokale organisatie is eigenaar van de grond. Er
is toestemming om te bouwen in deze rurale omgeving. De werkzaamheden kunnen
naar verwachting beginnen in de zomer van 2019. Als sponsor wordt u persoonlijk op
de hoogte gehouden van de vorderingen.
Ieder klaslokaal zal binnenwerks 48 m² zijn. De muren zullen worden gestukt en
geschilderd, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. De binnenkant en de
buitenkant zullen met vrolijke tafrelen worden beschilderd.

Onze kinderen in de nieuwe kleuterklas

De drie onderwijzeressen

Toiletten

Watervoorziening

1.5

Creëren van Zelfredzaamheid via landbouwactiviteiten

Wat houdt het in?
Om de continuïteit te garanderen van ons onderwijsproject, besteden wij een deel
van uw donatie aan zelfredzaamheid. Dit doen wij door te investeren 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. De
inkomsten worden op twee manieren besteed:
1) Het maakt de financiering mogelijk van het onderwijs, inclusief de kosten
docent, maaltijd voor de kinderen, schoolmaterialen, etc. zodat de
allerarmsten onderwijs kunnen blijven volgen;
2) Het voorziet in de onderhoudskosten van het klaslokaal, zodat het gebouw in
goede staat zal blijven.
Waarom is dit project noodzakelijk?
Omdat 30% van de kinderen op het platteland in Oost-Oeganda niet naar school kan
en omdat 80% van de mensen op het platteland geen vast 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 op sponsoring vanuit Nederland. Deze afhankelijkheid willen
wij verminderen en er 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 voor iedere Euro onze impact.
Binnen welke termijn?
Het doel is dat er vanaf het eerste
jaar dat de klaslokalen voor de
basisschool in gebruik worden
genomen lokale inkomsten zijn die
deze kosten kunnen dekken. Door
deze landbouwopbrengsten wordt het
onderwijsprogramma in 2020 lokaal
volledig zelfredzaam.
Waarom investeren in landbouw?
80% 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
ruiste rendement opleveren. Landbouw bleek verreweg de juiste investering.
Landbouwgrond is in dit vruchtbare land nog betaalbaar en een jaarlijks rendement
van 20% is niet onrealistisch.

1.6

Lokaal partnerschap

Op welke wijze is of wordt de doelgroep betrokken bij de realisering van het project of
uw initiatief?
Moving On ziet lokaal partnerschap als belangrijkste fundament voor het slagen
van ieder ontwikkelingsproject. Alleen samenwerken met lokale mensen kan ervoor
zorgen dat het project verankerd raakt; als iets het succes van een
ontwikkelingsproject bepaalt is het de onafhankelijkheid van de mensen ter plaatse.
De lokale partner en de doelgroep zijn hierbij de eigenaar van de verandering. Dit
maakt ze deelverantwoordelijk voor het verloop en de duurzaamheid van het project.
Moving On werkt op 3 niveaus samen met de lokale bevolking: 1) Samen met onze
lokale partnerorganisatie, 2) Samen met de lokale gemeenschap/dorp, en 3) Samen
met de (lokale) overheid.
1) Dit project wordt ter plaatse gerealiseerd door Mazima, onze lokale 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.
2) Projecten worden in nauwe samenwerking gerealiseerd met de ‘lokale council’,
ofwel de raad van ‘chiefs’ of dorpshoofden en de lokale bevolking. Daarnaast
willen wij maximale betrokkenheid van de dorpelingen zelf. Voor ons
onderwijsproject geldt dat er een verplichte eigen 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.
3) Ook is het goed om nauwe contacten met
de lokale overheid te hebben. Wij vinden
namelijk dat de overheid ook een
verantwoordelijkheid heeft in de
armoedebestrijding van het land. Zo is
een inspecteur van het Ministerie van
Onderwijs (Sub county Chief) tevens
bestuurslid van het lokale bestuur en is
een toezegging van een van de Ministers
dat de overheid de aanleg van elektra zal
financieren voor ons op de locatie van
Mazima (kosten ruim 35.000 Euro).
Op deze manier levert iedereen in de gemeenschap een bijdrage en ontstaat er
partnerschap.
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EXPLOITATIEBEGROTING

ONDERDEEL

UGX

EUR1

BOUWTEKENING EN LEGES

2.500.000

658

FUNDERING WERK
BETON FUNDERING

4.401.800
4.111.600

2.211
1.082

GEBOUW MET MUREN

9.207.400

2.252

DAK

9.209.000

2.423

STUCWERK
VLOER

1.460.000
640.000

384
168

PLAFOND
ELECTRISCHE INSTALLATIE

560.000
850.000

147
224

VERF
DEUREN

1.000.000
1.800.000

263
474

RAMEN

1.844.000

485

MUGGENNETTEN EN PLANKEN
ARBEID

2.800.000
7.703.000

737
2.027

TRANSPORT

500.000

132

SUBTOTAAL 1

51.934.000

13.667

ZELFREDZAAMHEID 20%

10.386.800

2.733

SUBTOTAAL 2

10.386.800

2.733

TOTAAL

62.320.800

€ 16.400

Koers; 1 EUR = 3800 UGX

3 OVER STICHTING MOVING ON

3.1

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.
3.2

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.
3.3

Algemene informatie

Stichting Moving On
Galjoen 50
3904 SH Veenendaal
www.stichtingmovingon.org
KvK: 30169420
RSIN nummer: 810019048
3.4

Bankgegevens:

NL60 TRIO 0379 2727 41
NL93 ABNA 0472 4519 36
Ten name van Stichting Moving On
3.5

Bestuur:

Secretaris/penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Voorzitter:

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

Moving On werkt al ruim 14 jaar voor arme kinderen in Oeganda
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