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1. Voorwoord
Voor u ziet u het jaarverslag van Stichting Mama and Me Uganda over het jaar 2020. Een bijzonder
jaar voor iedereen over de gehele wereld. Het corona-virus creëerde ongekende afstand én
nabijheid. Van anderhalve meter afstand, tot een gezamenlijk gevecht op elk continent.
Na een uitvoerig assessment in 2019 met het oog op de toekomst van Mama and Me, begonnen we
2020 vol goede moed. Met plannen voor het verstevigen van de banden in de community, het
uitbreiden van onze services en verdere verzelfstandiging van het project in Oeganda.
Al gauw gooide COVID-19 roet in het eten. In maart werd een strenge lockdown in Oeganda
afgekondigd; het Mama and Me babysitter centre moest de deuren sluiten. Het team ging op zoek
naar manieren om de moeders en kinderen toch te kunnen blijven bereiken en ondersteunen.
Uiteindelijk hebben we ons op verschillende manieren in kunnen zetten voor de community. Het jaar
2020 heeft getoond dat Mama and Me en zijn team ontzettend flexibel is en dat er hoe dan ook
samen met de gemeenschap verder wordt getimmerd aan de weg voor de vele gezinnen in de
community.
Dit zou niet zijn gelukt zonder de hartverwarmende steun vanuit Nederland. Het doet ons
veel te weten dat ook in deze tijd van de pandemie, we nog steeds konden rekenen op een grote
betrokkenheid. Daarvoor willen we u bij deze nog eens extra bedanken.
Diede Martens, founder/voorzitter Stichting Mama and Me Uganda
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2. Over de Stichting Mama and Me Uganda
Oeganda is een land op de evenaar in Oost-Afrika met meer dan 45 miljoen inwoners. Bijna de helft
daarvan, is jonger dan 14 jaar1. Wanneer men armoede uitdrukt op basis van maand- of jaarlijkse
uitgaven van een individu, leeft 21% van de bevolking hieronder. Dit wordt de absolute
armoedegrens genoemd en deze is wereldwijd vastgesteld op $1.90 per dag.
Mensen hebben echter niet alleen materiële, maar ook sociale behoeften. Gezondheidszorg en
onderwijs, een sociaal- en gezinsleven, schoon en veilig drinkwater, gezonde huisvesting, geschikte
kleding en regelmatige maaltijden met voldoende en voedzaam voedsel. Deze behoeften, ofwel de
deprivaties hiervan, vormen een beeld van multidimensionele armoede. In 2017 gaf deze indicator
van armoede aan dat meer dan de
helft (56%)2 van de kinderen in
Oeganda multidimensionele
armoede ervaart. Zij hebben geen
mogelijkheden om in alle zes
genoemde sociale behoeften te
voorzien.
In huishoudens met twee of meer
kinderen, stijgt dit boven de 60%.
48% van álle kinderen in Oeganda
krijgt door geldgebrek minder

dan 3 maaltijden per dag.
En wat betreft de kinderen die
beneden de absolute armoedegrens
leven, geldt hiervoor 66%. 9 op de
10 kinderen die in
multidimensionele armoede leven
heeft maar één paar schoenen, 8 op
de 10 heeft geen nieuwe kleren, en
1 op de 4 heeft zelfs maar één setje
kleren.
Het Mama and Me babysitter centre
is gevestigd in Jinja, Busoga regio,
met een percentage van 75% voor
multidimensionale armoede onder
kinderen3.

1

https://www.unfpa.org/data/world-population/UG
https://www.unicef.org/esa/sites/unicef.org.esa/files/2019-10/UNICEF-Uganda-2019-Child-Poverty-Report-Vol1.pdf
3
https://www.unicef.org/uganda/media/5181/file/Situation%20Analysis%20of%20Children%20in%20Uganda%202019FINAL.pdf
2
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In Oeganda trouwt meer dan 40% van de meisjes voor haar achttiende4. Het aantal
tienerzwangerschappen is hoog. De doelgroep van Mama and Me Uganda,

jonge moeders en

hun baby’s in Oeganda die beneden de absolute armoedegrens leven, woont grotendeels in de
sloppenwijk Masese. Deze enorme sloppenwijk, aan de rand van de stad Jinja, kan onderverdeeld
worden in sub-sloppenwijken. De meeste vrouwen die deelnemen aan het project, komen uit Danida
en de naastliggende sloppenwijk Masese III. Veel van hen zijn alleenstaand en/of hoofdkostwinner
binnen het gezin. Zij hebben geen eigen grond en huren – variërend van stenen huisjes tot hutten
van leem – van zogenaamde landlords. Door het gebrek aan (eigen) land hebben ze geen
mogelijkheden om zelf voedsel te verbouwen en werkvoorzieningen met enig perspectief zijn
schaars. De wijken zijn arm en vaak zonder enige voorzieningen als toiletten en stromend water: een
bron voor armoede, honger, ziekten, werkloosheid, verslaving en prostitutie. Veel kinderen worden
letterlijk uit deze armoede en uit hun eigen leefomgeving gehaald en komen in een weeshuis
terecht. Echter de prijs die ouder en kind hiervoor betalen is dat ze van elkaar gescheiden worden.
Wereldwijd leven meer dan 5 miljoen kinderen in weeshuizen. 8 op de 10 van hen heeft nog
tenminste één ouder in leven!5 De reden dat zij toch van elkaar gescheiden worden is heel vaak:
armoede. Mama and Me is van mening dat een kind nooit

vanwege armoede van zijn

ouder gescheiden zou moeten worden, maar dat er naar mogelijkheden moet worden
gezocht in de vorm van ondersteuning van de ouder(s), om dit te voorkomen. Deze visie nastrevend,
reikt Mama and Me Uganda handvatten aan voor jonge moeders en hun kinderen die in de
omstandigheden van de Masese sloppenwijken moeten zien te overleven. Dit wordt samengevat in
het doel dat Mama and Me Uganda beoogt:
‘het (financieel) ondersteunen, begeleiden, opleiden, coachen van jonge moeders en hun baby’s in
Oeganda, in daartoe op te richten opvangcentra, gericht op een menswaardig, zelfstandig bestaan.’
De kern van Stichting Mama and Me is het Mama and Me babysitter centre in de wijk Danida, Jinja.
Het centre wordt gerund door lokale medewerkers: een teamleider, een administrator (welke het
gebouw ook bewoond) en daarnaast werken er wanneer het centre geopend is 4 babysitters. Het
afgelopen jaar is er veel tijd en moeite gestoken in het vormen van een bestuur met daarin
afgevaardigden van onder andere medewerkers, mensen uit de community en moeders.
In principe is het centre het gehele jaar geopend op weekdagen. In maart 2020 werd het echter op
last van de regering, evenals alle scholen en early childhood development centra, gesloten in
verband met de coronacrisis. Dit vroeg om interventie vanuit de teams zowel in Oeganda als in
Nederland, om de gezinnen gedurende de crisis desondanks te kunnen blijven ondersteunen.

4
5

https://www.unicef.org/uganda/media/6806/file/UNICEF_UgandaAR2019-WEBhighres.pdf
https://www.faithtoaction.org/start-here/
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3. Een terugblik op de projecten in 2020
3.1. Mama and Me babysitter centre
Aan het begin van 2020, toen de coronacrisis nog ver weg leek, was het Mama and Me babysitter
centre zoals gewoonlijk geopend op weekdagen voor zo’n 45 kinderen. Zij worden ’s ochtends
gebracht en in de namiddag weer opgehaald door hun moeders. Dagelijks zijn er zo’n 4 babysitters
en 1 á 2 (social) werkers aanwezig. De kinderen krijgen er ontbijt, lunch en tussendoortjes. Velen van
hen doen er een middagslaapje en ze worden gebaad en verzorgd. En verder is er vooral ruimte voor
spel, oftewel: ontwikkeling.

6

Het Mama and Me babysitter centre is een veilige haven en biedt niet enkel opvang, maar ook rust;
ruimte voor ontspanning voor de kinderen voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Onstabiele
gezinssituaties en armoede eisen hun tol binnen gezinnen. Het centre, een centrale plek binnen de
community, is een plek waar kansen

en mogelijkheden ontstaan.

Het is dan ook een pijnlijk gegeven dat het centre in maart de deuren moest sluiten vanwege de
coronacrisis. Veel mensen verloren hun werk en geen werk betekent in Oeganda meestal geen
inkomen en daardoor geen eten. Het team van Mama and Me besloot de gezinnen te hulp te
schieten door hen wekelijks een noodbudget toe te kennen van 20.000 UGX (bijna €5). Gedurende
de lange tijd van lockdown die volgde, bleek hoeveel verschil dit maakte voor deze gezinnen. Zij
konden hiervan in elk geval dagelijks een maaltijd bereiden, in tegenstelling tot vele anderen. Het
Mama and Me team kreeg hun salaris doorbetaald en Aidah en Kevin, de twee werkers die de rest
van het team aansturen, werkten door op het centre. Het uitdelen van de noodbudgetten, maar ook
aanwezig zijn voor het beantwoorden van (hulp)vragen en dergelijke bleven gewoon tot hun taken
behoren. In kleine groepjes bleven moeders langs komen voor steun en support. Grote
samenkomsten, en dus ook de wekelijkse Mama and Me-meetings op de dinsdagen die al sinds de
oprichting van het project plaatsvinden, werden verboden.

Stichting Mama&Me Uganda - info@mamaandmeuganda.com - www.mamaandmeuganda.com
ANBI 855255997 - KVK 63484943 - IBAN NL95 SNSB 0922 9609 17

3.2. Scholing
Het jaar 2020 begon met de grote schoolvakantie in Oeganda. Maar liefst 14 kinderen en een
moeder hadden juist hun rapporten binnen. Zij gaan naar verschillende scholen in de buurt middels
Mama and Me sponsorship. Hoewel zij allemaal klaar waren voor het nieuwe schooljaar, zaten ze al
gauw weer thuis door de afgekondigde lock down die de rest van het jaar zou duren. Een flinke
tegenvaller.
Nadat het Mama and Me babysitter centre in juli van
nieuwe kantoorbenodigdheden werd voorzien
(laptop, scanner, printer), begon het team met het
uitprinten van schoolopdrachten die landelijk
werden verspreid. Door met stapeltjes
huiswerk bij de gezinnen langs te gaan, kregen de
kinderen toch nog iets mee van de leerstof.
Minstens zo leerzaam was de informatie in het boekje ‘Aisha and Moses, strong against corona
virus’. De meeste kinderen begrepen de situatie totaal niet en hier werd nauwelijks op ingespeeld.
Door de boekjes uit te delen in de community en voor te lezen aan groepjes kinderen zoals te zien in
dit filmpje, werd het probleem tastbaar en beter te begrijpen voor hen.
7
Helaas bleven de scholen, evenals het Mama and Me babysitter centre, de rest van het jaar
gesloten.
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3.3. Uganda Red Cross Society: First Aid training
In januari vond er een driedaagse training EHBO van het Oegandese Rode Kruis plaats bij het Mama
and Me babysitter centre. Alle werkers en een groep moeders namen deel aan de training.
Onderwerpen als botbreuken, bloedingen en (brand)wonden, (insecten)beten, vergiftiging,
(temperatuur)shock en reanimatie kwamen aan de orde.
Ook is er een EHBO-kast geïnstalleerd in het babysitter centre. Kleine medische kwesties
(oppervlakkige verwondingen, uitdroging, koorts, etc. kunnen nu snel ter plekke aangepakt worden.
Men hoeft er niet meer voor naar de stad en de mogelijkheid tot snel handelen voorkomt grotere
problemen.

8

In het projectverslag geeft het team aan dat alle deelnemers erg content waren met het volgen van
de training. Het belangrijks dat zij geleerd hebben, is het gegeven dat wanneer je op tijd handelt,
verschil gemaakt kan worden tussen leven en dood.

Stichting Mama&Me Uganda - info@mamaandmeuganda.com - www.mamaandmeuganda.com
ANBI 855255997 - KVK 63484943 - IBAN NL95 SNSB 0922 9609 17

3.4. Corona-projecten
Vlak na de eerste corona-maatregelen in Nederland, werd er een groot pakket maatregelen
afgekondigd in Oeganda. Scholen moesten hun deuren sluiten, samenkomsten werden verboden en
de grenzen gingen dicht. Even later werd er een verbod op openbaar vervoer ingesteld. Er werd
opgeroepen om vaak de handen te wassen, thuis te blijven en anderhalve meter afstand te houden.
Voor velen in Oeganda onuitvoerbare maatregelen. In gesprek met het team in Oeganda bleek ook
hoe moeilijk enkele maatregelen überhaupt te begrijpen waren. Daarop besloot het team in
Nederland een poster te maken om de maatregelen te visualiseren en verduidelijken. In het
Engels, maar ook in het Luganda. Deze werden met grote blokken zeep uitgedeeld aan de moeders.
Vanaf dat moment kregen zij ook financiële noodhulp. Normaliter wordt de gezinnen een zorg uit
handen genomen doordat de kinderen bij het Mama and Me babysitter centre ontbijt, lunch en
snacks (bijv. fruit) krijgen. Met het sluiten van het babysitter centre viel dit vangnet weg. Daarbij
konden veel ouders niet meer aan het werk vanwege de lockdown. Geen werk betekent in Oeganda
meestal geen inkomsten en dus niets te eten. Besloten werd om alle aangesloten gezinnen wekelijks
een noodbijdrage te schenken van 20.000 UGX. Dit is nog geen €5, maar heeft voor deze
gezinnen een ontzettend groot verschil gemaakt, werd steeds opnieuw duidelijk voor het team
wanneer zij op huisbezoeken gingen. De Mama and Me werkers kregen ondanks dat de
werkzaamheden stil lagen of op een andere manier plaatsvonden, doorbetaald.
Intussen werden de posters wijd verspreid, inmiddels ook door andere organisaties. Ook werd er
gevraagd om méér vertalingen. Uiteindelijk hebben we de poster in het Engels en de Oegandese
talen Luganda, Lusoga, Runyankole en Acholi en in het Frans vervaardigd.
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Hoewel grote aantallen besmettingen uitbleven, had de aanhoudende lockdown grote gevolgen.
Inmiddels was er een avondklok van 19:00-06:30 uur en behalve openbaar vervoer werd ook eigen
autovervoer verboden. Brommers mochten enkel met goederen rijden, en niet ná 5 uur in de
middag. Zieken, maar ook vrouwen die moeten bevallen, konden de ziekenhuizen vaak niet op tijd
bereiken. Het was geen uitzondering dat overtreders van de regels, in wat voor penibele situatie dan
ook, werden neergeslagen door ordetroepen. We besloten om in deze crisis 60 moeders uit de wijk
hulp te bieden middels een kraampakket. Hiervoor zetten we in Nederland vlak voor moederdag een
actie op: voor €30 kon een zwangere of pas bevallen vrouw voorzien worden van een

kraampakket met een wasteil, 4 zeepstaven, 10 kilo maismeel, 2 liter kookolie, 4 kilo bonen, 4
kilo suiker en indien de vrouw nog moet bevallen een Mama Kit. Deze bestaat uit enkele
noodzakelijke dingen voor een veiligere bevalling zoals plastic handschoenen, een zeiltje, steriele
gaasjes en zeep.

11

Het distribueren van de pakketten zou moeilijk zijn, gezien ook het samenkomen van meerdere
mensen verboden werd. Uiteindelijk werd besloten om enkele brommerrijders te vragen de
pakketten bij de moeders thuis af te leveren, nadat deze waren samengesteld en verpakt door het
team en de babysitters.
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De actie had effect: binnen een mum van tijd waren de eerste pakketten gesponsord en de
organisatie MommaLuv, waarmee we al jaren samen werken, én een samenwerking met het
coronafonds van Wilde Ganzen, versnelden het proces door een groot aantal pakketten toe te
zeggen. Doordat we de Mama Kits gratis kregen van Mercy for Mamas, bleef er uiteindelijk genoeg
budget over om niet 60, maar 70 vrouwen van een kraampakket te voorzien. Een groot succes.

12

Deze actie was een goed uitgangspunt voor het team om de omliggende wijken in te gaan en een
beter beeld te vormen van de gezinnen en eventuele hulpvragen. Andersom is de zichtbaarheid van
het project voor de mensen vergroot en weten zij het team nu beter te bereiken. Een belangrijke
stap aangaande ‘ownership’ van het project door de community.
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3.5 Feestje
Nog elk jaar hebben we de Mama and Me verjaardag gevierd met een feestje voor de kinderen en
moeders. Mama and Me vindt het ontzettend belangrijk dat er ondanks de dagelijkse strubbelingen
in de levens van de moeders en kinderen, ook ruimte is om te spelen, successen te vieren en
dromen.

13
De vijfde verjaardag van Mama and Me vond iets verlaat plaats, in januari van 2020, maar gelukkig
vóór de lockdown. En zo is er ook in 2020 nog even flink gefeest bij een kinderspeeltuin elders in
Jinja.
Traditiegetrouw ontvangen de gezinnen Paas- en
kerstpakketten om rond deze feestdagen een
goede maaltijd te kunnen nuttigen. Ook dit liep
dit jaar anders. Ietswat summiere pakketjes
werden één voor één door de moeders
opgehaald.
Daarentegen zijn aan het einde van het jaar een
aantal oma’s in de wijk verrast met een
voedselpakket. Deze doelgroep heeft het, zeker
in deze bizarre tijden, niet makkelijk en het
kleine noodhulppakketje hielp hen iets vooruit.
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4. Mama and Me Uganda in Nederland
In Nederland bestaat het team uit Diede Martens (bestuurslid,
voorzitter), José Daanen (bestuurslid, penningmeester),
Yvonne van Driel (adviserend bestuurslid) en Zummi
Mwaheed (grafisch design). We zijn momenteel zoekende
naar een secretaris.
In april zouden bestuursleden Diede en Yvonne een bezoek
brengen aan het project in Oeganda. Deze reis is helaas door
de vliegmaatschappij gecanceld vanwege de coronasituatie.
Gedurende het hele jaar hebben de bestuursbijeenkomsten
voornamelijk online plaatsgevonden. Zowel voor overleg
tussen de bestuursleden in Nederland, als voor breder overleg
met het team in Oeganda erbij. Ook de Platform Oeganda
bijeenkomsten (een platform, opgericht door Diede voor
uitwisseling tussen verschillende Nederlandse projecten in
Oeganda) vonden online plaats.
Stichting Mama and Me Uganda brengt zelf drie keer per jaar een nieuwsbrief uit. Deze wordt online
verstuurd naar meer dan 150 volgers. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief
op de Facebookpagina of door een e-mail te sturen. Op de Facebookpagina wordt geregeld een
update geplaatst met informatie over de dagelijkse gang van zaken in het Mama and Me babysitter
centre. Ook op de website zijn deze nieuwsberichten te lezen.
Sinds 01-01-2016 is Stichting Mama and Me Uganda erkend als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Doordat we aan de voorwaarden voldoen, kunnen donateurs (onder bepaalde
omstandigheden) fiscale aftrek toepassen.
Stichting Mama and Me is aangesloten bij Partin (brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven;
zij helpen onder meer met het opstellen van de jaarrekening), Stichting Ontwikkelingswerking Sint
Anthonis, Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer, Platform Oeganda, de
#EveryChildAFamily-beweging en Sponsorkliks. Wie via de website van laatstgenoemde online
aankopen doet, kan Mama and Me Uganda als sponsordoel kiezen, waardoor we een commissie
ontvangen zonder dat de koper iets extra’s hoeft te betalen.
Ondanks de crisis, die ook velen in Nederland niet onberoerd heeft gelaten, hebben wij nog steeds
kunnen rekenen op een niet

aflatende steun. De projecten in Oeganda zijn nog geheel
afhankelijk van financiële steun uit Nederland. Ontzettend dankbaar zijn wij voor onze
achterban en alle ondersteuning die zij bieden.
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5. Uitdagingen
Voor iedereen, over de hele wereld, was 2020 sowieso een uitdaging. Een ongekende situatie van
een pandemie die verscheurt en verbindt. Bij Mama and Me moest noodgedwongen de basis van
het project, het Mama and Me babysitter centre, de deuren sluiten. Maar andere deuren werden
geopend. Noodgedwongen ging het team de wijk in, in plaats van dat moeders en kinderen naar het
team toe kwamen. Zij kregen beter zicht op de situatie in de wijk en werkten aan verbinding.
Het team in Oeganda stond nog onder begeleiding van Tusaidiane Uganda Limited, om de zaken
beter op orde te krijgen na de audit van 2019 en voor verdere verzelfstandiging van het project. Een
pandemie tussendoor werkt hierbij niet bepaald bevorderlijk. Toch kan gezegd worden dat het team
in Oeganda steeds doorpakte, ondanks alle belemmeringen die het virus en de lockdown met
zich meebracht. Het is een uitdaging om te zien hoe dit verder zal verlopen, als na ruim een jaar
sluiting, de deuren van het Mama and Me babysitter centre weer mogen openen en alle eigenlijke
werkzaamheden weer opgepakt kunnen worden.

15
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6. Financiële verantwoording
Dit jaar zijn we ondersteund door enkele vaste sponsoren die maandelijks een bedrag schenken. Een
aantal van deze bedragen zijn geoormerkt voor scholing van de kinderen (inkomsten uit overige
baten van particulieren). Ook hebben wij eenmalige donaties ontvangen. Daarnaast zijn wij
ondersteund door enkele serviceclubs, bedrijven, en stichtingen. Het diverse te ontvangen bedrag
omvat de vliegtickets van de gecancelde reis.
De projectkosten liggen lager dan voorgaande jaren. Na de uitvoering van een audit in 2019, heeft
het team geleerd om efficiënter met middelen om te gaan. Daarnaast zijn er dit jaar geen (grote)
bijzondere uitgaven geweest.
Het projectgeld wordt tweemaal per jaar over gemaakt via trustee Tusaidiane Uganda Limited. In
2020 hebben zij het Mama and Me team in Oeganda ondersteund wat betreft financiële zaken en
boekhouding.
Zie hieronder de jaarrekening over 2020.

16
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Jaarrekening 2020 - Stichting Mama and Me Uganda
Boekjaar:
Eindigend op:
Datum goedkeuring jaarrekening:

2020
31-12-2020
24-06-2021

Balans
Activa
Type Liquide middelen

Beschrijving

31-12-2020

31-12-2019

Bankrekening

SNSbank

69.331

81.892

Kas

53

53

Diverse nog te ontvangen

1.109

Totaal Activa

70.493

81.945

Bestemmingsfonds project

31-12-2020

31-12-2019

Totaal bestemmingsreserve en fondsen

69.993

81.945

Algemene reserve

500

Totaal passiva

70.493

Passiva
Reserves en Fondsen

81.945
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Staat van Baten en Lasten
Baten
Werkelijk 2020

Werkelijk 2019

Inkomsten uit donaties en giften

3.587

3.369

Inkomsten uit overige baten van particulieren

270

360

Totaal baten van particulieren

3.857

3.729

Inkomsten ontvangen van andere organisaties
zonder winststreven

3.900

6.515

Som van de baten

7.757

10.244

Inkomsten ontvangen als tegenprestatie voor
de levering van producten

0

53

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling

7.757

10.297

Werkelijk 2020

Werkelijk 2019

Lasten
18

Besteed aan doelstellingen:
Overige bestedingen aan doelstelling

18.063

23.812

Besteed aan doelstellingen

18.063

23.812

31

31

31

31

Contributies

60

60

Overige kosten beheer en administratie

1.055

440

Totaal kosten beheer en administratie

1.115

500

Som van de lasten

19.209

24.343

-11.452

-14.046

Wervingskosten:
Overige kosten eigen fondsenwerving
Totaal Wervingskosten
Kosten beheer en administratie:

Resultaat
Saldo baten & lasten
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Besteding binnen doelstelling
Overig; 3%

Salaris; 18%

Onderhoud; 0%
Kosten consultancy &
supervisie door externe
organisatie; 33%

School & training; 7%

Medische zorg; 0%
Benodigdheden
centrum; 5%

Transport; 1%
Speciale
(corona)projecten; 7%

Voeding &
noodbijdrage; 21%
Kantoor & organisatie;
5%
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Algemene toelichting
Activiteiten
Ondersteuning, kinderopvang, begeleiding en training voor jonge moeders in Oeganda voor een betere,
zelfstandige toekomst samen met hun kindje.

Algemene grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen
zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben
geen aanpassingen plaatsgevonden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings-of vervaardigingsprijs.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije
beschikking aan de stichting.
Reserves en fondsen
Algemene reserve
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden, dit
bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.
Bestemmingsfondsen
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel
aangemerkt te worden als ‘bestemmingsfonds’. In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar
de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte
baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).

Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.
Nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst
verantwoord als bate. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.
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De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun
werkzaamheden. Wel kan vergoeding plaatsvinden voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten
niet gedeclareerd.

Ratio’s
Omschrijving

2020

2019

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten)

232,9%

231,3%

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten)

94,0%

97,8%

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving

0,4%

0,3%

Kosten beheer & administratie/totaal lasten

5,8%

2,1%

Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering
op: 24 juni 2021.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en
lasten
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is
opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de
resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is
opgenomen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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1. Voorwoord
Voor u ziet u het jaarverslag van Stichting Mama and Me Uganda, over het jaar 2019. Het jaar van
onze vijfde verjaardag, was er één van terugblikken en vooruit kijken. Wat hebben we sinds de start
van het project in 2014 bereikt? Wat ging goed en wat moet er beter? Om tot een gedegen
onderzoek en conclusie te komen, zijn we een samenwerking aangegaan met een organisatie die
assessments uitvoert bij ontwikkelingsprojecten in Oeganda. Hun maandenlange interventie waarbij
Mama and Me in Oeganda geheel binnenstebuiten werd gekeerd heeft tot grote zorgen geleid;
maatregelen konden niet uitblijven. Parallel hieraan groeiden de kracht en het vertrouwen van de
betrokkenen in Oeganda – de moeders – tot nieuwe hoogten. De fundering van de organisatie, die
zélf jaren geleden door hen is gelegd, bleek ontzettend stevig te zijn. En de stappen die werden
genomen, gaven hen erkenning en méér eigenaarschap, en hiervoor was het dan ook de hoogste
tijd.
Al vijf jaar lang hebben wij kunnen rekenen om een ontzettend grote betrokkenheid vanuit
Nederland. De hulp en steun, zowel op financieel als op elk ander vlak, maakt het mogelijk om het
werk vanuit Nederland, én in Oeganda te blijven doen. Hiervoor willen we u bij deze nog eens extra
bedanken.

Diede Martens, founder/voorzitter Stichting Mama and Me Uganda
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2. Over de Stichting Mama and Me Uganda
Oeganda is een land op de evenaar in Oost-Afrika. Waar Nederland te maken heeft met vergrijzing,
is in Oeganda bijna 60% van de populatie jonger dan 18, en meer dan 75% is jonger dan 35 jaar6.
Na jaren waarin de armoede steeds iets afnam (van 56% van de bevolking die onder de absolute
armoedegrens leeft in 1992 naar 21% in 2017), neemt deze de laatste jaren weer toe. 23% van de
kinderen groeit op in gezinnen die onder de ‘Absolute armoedegrens’ leven6. Armoede kan in geld
worden uitgedrukt op basis van de maandelijkse (of jaarlijkse) uitgaven van een bepaald individu.
Die uitgaven worden vervolgens vergeleken met de drempel die de armoedegrens wordt genoemd
($1.90 per dag). Armoede wordt dus weergegeven als het gebrek aan geld om te voorzien in
levensonderhoud.
Behalve middels de ‘absolute armoedegrens’, wordt armoede ook bepaald middels de
‘Multidimensionale armoede-index’ met de indicatoren gezondheidszorg, educatie en welzijn (bijv.
toegang tot schoon drinkwater, sanitair, elektriciteit, onderdak). Een huishouden kan zich bóven de
absolute armoedegrens bevinden, maar desondanks niet aan de behoeften van hun kinderen
voldoen. Bijvoorbeeld door de afwezigheid van zorgcentra of scholen in de buurt. 56% van de
kinderen in Oeganda heeft te maken met meerdere ontberingen en leven dus in multidimensionale
armoede7. In huishoudens met twee of meer kinderen, is dit 60%. In de armste gebieden is driekwart
van de kinderen multidimensionaal arm6. Het Mama and Me babysitter centre is gevestigd in Jinja,
Busoga regio, met een percentage van 75% voor multidimensionale armoede onder kinderen6
(weergegeven in onderstaande afbeelding (Uganda National Household Survey, 2016/2017).
25

6

https://www.unicef.org/uganda/media/5181/file/Situation%20Analysis%20of%20Children%20in%20Uganda%202019-FINAL.pdf
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In Oeganda wordt één op de vier meisjes in de leeftijd van 15-19 jaar zwanger6. 40,4% trouwt voor
haar achttiende7. De doelgroep van Mama and Me Uganda, jonge moeders en hun baby’s in
Oeganda die beneden de absolute armoedegrens leven, woont grotendeels in de sloppenwijk
Masese. Deze enorme sloppenwijk, aan de rand van de stad Jinja, kan onderverdeeld worden in subsloppenwijken. De meeste vrouwen die deelnemen aan het project, komen uit Danida en de
naastliggende sloppenwijk Masese III. Deze wordt ook wel Masese Karamoja genaamd, omdat het
overgrote deel van de inwoners uit Karamoja komt. Zoals ook in bovenstaande weergave zichtbaar,
is Karamoja het armste gebied in Oeganda met het hoogste percentage armoede. Het gebied ligt in
Noord-Oeganda, grenzend aan Zuid-Sudan en Kenia.
De kindersterfte (0-5 jaar) in Karamoja is hoog: 10,2% (2012)6 ten opzichte van het landelijke
percentage van 4,64% (2018)8. Ter vergelijking: in Nederland is dit 0,39% (2018)9. Het gebied kent
een complexe geschiedenis met veel geweld. Heden ten dagen zorgen uitsluiting, analfabetisme,
slechte infrastructuur, totale onzekerheid en algehele ongezonde levensomstandigheden ervoor dat
het gebied zich nog steeds zeer moeizaam ontwikkelt. Reden voor velen om het gebied te verlaten
op zoek naar een beter leven in de steden. Maar met hun achtergrond, lukt het ze nauwelijks om
daadwerkelijk een betere levensstandaard te bereiken. Masese III is een sloppenwijkgedeelte dat
bestaat uit hutten van leem. De inwoners hebben geen eigen grond en huren de hutten van
zogenaamde landlords. Door het gebrek aan (eigen) land hebben ze geen mogelijkheden om zelf
voedsel te verbouwen en ze komen maar moeilijk aan werk in de stad. Vaak worden ze openlijk
gediscrimineerd. De uitzichtloze situatie van honderden mensen met weinig toekomstperspectief bij
elkaar in een sloppenwijk zonder enige voorzieningen als toiletten en stromend water is een bron
voor armoede, honger, ziekten, werkloosheid, verslaving en prostitutie. Veel kinderen worden
letterlijk uit deze armoede en uit hun eigen leefomgeving gehaald en komen in een weeshuis
terecht. Echter de prijs die ouder en kind hiervoor betalen is dat ze van elkaar gescheiden worden.
Wereldwijd leven 8 miljoen kinderen in instituten. Een
alarmerend percentage van 80% van deze kinderen
wereldwijd heeft een ouder die nog in leven is10. Mama
and Me is van mening dat een kind nooit vanwege
armoede van zijn ouder gescheiden zou moeten worden,
maar dat er naar mogelijkheden moet worden gezocht in
de vorm van ondersteuning van de ouder(s), om dit te
voorkomen. Deze visie nastrevend, reikt Mama and Me
Uganda handvatten aan voor jonge moeders en hun
kinderen die in de omstandigheden van de Masese
sloppenwijken moeten zien te overleven. Dit wordt
samengevat in het doel dat Mama and Me Uganda
beoogt:
‘het (financieel) ondersteunen, begeleiden, opleiden,
coachen van jonge moeders en hun baby’s in Oeganda, in
daartoe op te richten opvangcentra, gericht op een
menswaardig, zelfstandig bestaan.’
7

https://www.unicef.org/uganda/reports/unicef-uganda-annual-report-2019
https://data.unicef.org/country/uga/
9
https://data.unicef.org/country/nld/
10
https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/1.Global%20Numbers_2_0.pdf
8

Stichting Mama&Me Uganda - info@mamaandmeuganda.com - www.mamaandmeuganda.com
ANBI 855255997 - KVK 63484943 - IBAN NL95 SNSB 0922 9609 17

26

De basis van Mama and Me Uganda is het Mama and Me babysitter centre. Dit bevindt zich in de
wijk Danida en wordt gerund door lokale medewerkers. Aan het begin van het jaar was de bezetting
één administrator, één teamleider en drie babysitters. Één van de babysitters werd tijdens haar
zwangerschapsverlof vervangen door een nieuwe babysitter. Omdat het aantal met name jonge
kinderen in het centrum groeide, werd besloten om na haar terugkeer alle vier babysitters fulltime
aan te houden. Gedurende de reorganisatie is er een nieuwe administrator in dienst genomen.
Dagelijks zijn er nu dus zes krachten werkzaam in het babysitter centre.

Met uitzondering van enkele feestdagen is het centre het hele jaar geopend op werkdagen. De
kinderen krijgen er ontbijt, lunch en een tussendoortje. In Oeganda heeft 66% van de kinderen in
armoede en 48% van álle kinderen géén toegang tot 3 maaltijden per dag. De dagelijkse voeding bij
het Mama and Me babysitter centre draagt bij aan de voedselzekerheid van de doelgroep.

In Nederland bestaat het team uit Diede Martens (bestuurslid, voorzitter), José Daanen (bestuurslid,
penningmeester), Yvonne van Driel (adviserend bestuurslid) en Zummi Mwaheed (grafisch design).
We zijn momenteel zoekende naar een secretaris. Gedurende het afgelopen jaar zijn er vanuit
verschillende hoeken ondersteunende activiteiten verricht ter ondersteuning van de stichting,
bijvoorbeeld door vrijwilligers of serviceclubleden, die wij zeer dankbaar zijn.
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3. Een terugblik op de projecten in 2019
3.1. Assessment
Al bij de oprichting van Mama and Me in 2014 hechtten we groot belang aan Oegandees
eigenaarschap voor het project. Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en onafhankelijkheid vanuit
Oeganda werden gestimuleerd, maar daar tegenover stonden betrouwbaarheid, transparantie en
verantwoording naar de Nederlandse achterban.
Een gevoel van verantwoordelijkheid, ownership, is cruciaal om projecten op de lange termijn te
laten slagen. Wie zich immers écht verantwoordelijk ergens voor voelt, zal er alles aan doen om zich
ervoor in te zetten. Een valkuil kan zijn dat de verantwoordelijkheid te veel gaat rusten op één paar
schouders. En dit kan weer resulteren in scheve machtsverhoudingen en machtsmisbruik.
Met onze vijfde verjaardag in het verschiet, besloten we dat dit een moment was om terug te kijken.
Om verdere plannen te maken voor de toekomst, wilden we eerst eens heel goed en objectief
bekijken hoe bepaalde zaken ervoor stonden in Oeganda. Al in 2018 vonden hiervoor de eerste
gesprekken plaats met Tusaidiane Uganda Limited (TUL). Dit Oegandese bedrijf dat meer dan twintig
jaar geleden is opgericht door een Nederlander heeft ervaring in het uitvoeren van assessments
binnen ontwikkelingsprojecten. Na het nodige voorwerk met deze organisatie werd het plan voor
een assessment binnen het Mama and Me babysitter centre opgesteld. Het assessment zou
resulteren in een adviesrapport voor Mama and Me. In juni 2019 bracht het TUL-team haar eerste
assessmentbezoek. Gesprekken met de werkers en andere betrokkenen, bijvoorbeeld de
Community Development Officer en alle moeders, volgden. Het TUL-team had vraagtekens bij
enkele zaken. De administrator, tevens hoofdpersoon in de organisatie in Oeganda, bracht geen
antwoorden.

Zoals gepland vond er in juli een ontmoeting plaats met Diede, bestuurslid van de Nederlandse
organisatie Stichting Mama and Me Uganda én bestuurslid van de organisatie in Oeganda. Waar het
TUL-team had gehoopt haar tijdens haar werkbezoek aan Oeganda van de eerste
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onderzoeksresultaten op de hoogte te kunnen stellen, tastten zij nog over vele zaken in het duister.
Er werd besloten om Diede in te zetten voor het verdere onderzoek: ‘The main reason for it was
false and incomplete information from the Administrator (…) and her unwillingness to assist in
clarifying unclear issues and to give access to the proper documents.’ Schrijft het TUL-team later in
hun rapport. De onwil van deze werkneemster om mee te werken aan het assessment bleek niet
voor niks. Hoewel zij ervoor getekend had om volledige medewerking te bieden aan het assessment
ten gunste van het project, kregen we een andere kant van haar te zien. Een kat in het nauw maakt
vreemde sprongen. Behalve het TUL-team, liep ook Diede tegen het feit aan dat vragen
onbeantwoord bleven. Een enkele moeder besloot de stilte te doorbreken. Één van hen schreef zelfs
een brief, waarin de administrator niet bespaard bleef.
Voor Diede was één ding duidelijk. Een van de belangrijkste pijlers waarop Stichting Mama and Me
Uganda is gebouwd, bleek nauwelijks nog overeind te staan. Betrouwbaarheid en openheid waren
ver te zoeken. En verantwoording naar Nederland en de sponsoren zouden onmogelijk worden. Een
enkeling die zich wel uit durfde te spreken zou niet genoeg zijn. Transparantie, betrouwbaarheid en
verantwoording zijn en blijven cruciaal voor een samenwerking met Stichting Mama and Me Uganda
en zijn sponsoren. In overleg met het TUL-team werd een spoedbijeenkomst voor alle werkers en
moeders georganiseerd, waarin deze belangrijke boodschap nog eens werd uitgedragen. En ook de
consequenties van een gebrek hieraan, een onmogelijke samenwerking met het team en de
sponsoren in Nederland, zouden genoemd worden. Een emotioneel moment. Alle moeders wísten
dat er door hen werd gezwegen, en enkel zij wisten waaróm. De ontzettend moeilijke keuze was aan
hen: loyaal blijven aan de administrator die hen het zwijgen oplegde maar die zij dagelijks te zien
kregen, of aan de waarheid en daarmee aan een team en sponsoren van 10.000 km verderop?
Één moeder, die vanaf de eerste dag bij het project betrokken is begon te spreken. En ze hield niet
meer op. Tranen, ook bij de andere moeders. Allen vulden zij haar verhaal aan. Het laatste jaar bleek
er machtsmisbruik binnen het project te zijn ontstaan. De invulling van het bestuur, de mate van
controle die de administrator kon uitoefenen… een voor een vielen puzzelstukjes in elkaar van hoe
dit kon gebeuren. Alle vragen die gedurende het assessment waren ontstaan, werden nu
beantwoord.
De administrator werd de volgende dag op non-actief gezet. Voordat dit gebeurde, werd de werkers
en moeders één vraag gesteld. Of zij het aan konden en wilden, om samen de schouders eronder te
zetten. Zij zouden elkaar immers nodig gaan hebben om een doorstart te kunnen realiseren. Het
antwoord was een unaniem YES. Hoofd babysitters Kevin werd aangesteld als tijdelijke administrator
en het TUL-team, dat intussen goed overweg kon met de moeders, zou hen helpen bij een
reorganisatie en doorstart. Zij schreven hierover in een rapport: ‘This all resulted in the suspension of
Administrator (…) on the 7th of August by the Chairlady of “Mama & Me Uganda-Jinja”, the
appointment of Kevin Naigaga as Acting Administrator and her request to Tusaidiane Uganda to act
temporarily as the supervisor of Kevin Naigaga. It was agreed that Tusaidiane Uganda would wrap
up the findings of the assessment so far and would focus on supervision and further help to
reorganize Mama & Me Uganda-Jinja.’
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3.2. Activiteiten bij het Mama and Me babysitter centre
3.2.1.

Medische zorg en EHBO

Kinderen die bij het project zijn aangesloten, krijgen indien nodig medische zorg in naburige
klinieken of ziekenhuizen. Er is daarnaast veel aandacht voor preventie. Gezuiverd drinkwater, een
dagelijkse wasbeurt, tanden poetsen, handen wassen voor het eten. Maatregelen die de kans op
vele ziekten kunnen verkleinen. In het begin van het jaar besloot het team in Oeganda zaken
rondom gezondheid te rapporteren. Om beter zicht erop te krijgen, maar ook de kwaliteit ervan te
verbeteren. Vanaf die dag werden bijzonderheden genoteerd. Er waren geregeld gevallen van
malaria, verkoudheid of diarree. Desalniettemin was het een rustig en gezond jaar.

30

3.2.2.

Family planning, pre- en postnatale zorg

40,4% van de vrouwen in Oeganda is getrouwd voor haar achttiende7. Het aantal tienermoeders is
groot. Family planning is een bespreekbaar onderwerp bij het Mama and Me babysitter centre en
vrouwen die bij het project zijn aangesloten kunnen desgevraagd een vergoeding krijgen hiervoor.
Gebrek aan onder andere (medische) voorzieningen, infrastructuur en voeding leiden tot hoge
moeder- en babysterfte. Één op de 37 baby’s overlijdt in de eerste maanden na de geboorte. Ook de
moedersterfte in Oeganda is nog steeds hoog (343:100.00011 in vergelijking met <10:100.000 in
Nederland12). Wie in het bezit is van een birthing kit, heeft een grotere mogelijkheid om in het
ziekenhuis te worden geholpen bij de bevalling. Ook biedt de birthing kit (bestaande uit zeep, een
plastic zeiltje, handschoentjes, gaasjes, een steriel mesje om de navelstreng mee door te snijden en
een steriel koordje om de navelstreng mee af te binden) wat meer hygiëne, van levensbelang voor
moeder en kind. Aanstaande moeders kunnen zich bij het Mama and Me babysitter centre melden
om zo’n kit te ontvangen.

11

https://data.unicef.org/wp-content/uploads/country_profiles/Uganda/country%20profile_UGA.pdf
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sterfte-rond-de-geboorte/cijfers-context/sterfte#nodemoedersterfte
12
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Aan het einde van het jaar zijn er, onder toezicht oog van de Community Development Officer en in
samenwerking met Stichting MommaLuv ook kraampakketten uitgedeeld aan twee aanstaande
moeders. Onder andere een babymatrasje, badje, thermosfles en de nodige kilo's suiker en rijst én
meer helpen moeder en baby verder op weg bij het maken van een goede start. Babysitter Lesse
Anna ontving eerder in het jaar al zo’n pakket. Gedurende haar zwangerschapsverlof werd zij
vervangen door Amay, die toen Lesse Anna terugkwam óók in vaste dienst is genomen.
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3.2.3. Educatie
Mama Josephine rondde in 2018 de basisschool af en kon begin 2019 starten met het voortgezet
onderwijs. Toen zij begin 2016 beviel van een dochtertje en zich ten einde raad aansloot bij Mama
and Me kwam ze met de boodschap: ‘I want to keep my baby and I want to go back to school’. En
dat deed ze! Elke dag brengt zij of haar moeder haar kindje naar het babysitter centre. Tijdens
schoolvakanties werkt ze als extra babysitter. Gedurende die tijd komen er veel meer kinderen naar
het centrum en haar hulp is dan niets te veel. Behalve Josephine gingen er ook 13 kinderen met
Mama and Me sponsorship naar school. Vier van hen hebben een particuliere sponsor, die na elke
schooltermijn op de hoogte worden gebracht van hoe het gaat met de studentjes. Voor Mama and
Me sponsorship kan men zich aanmelden via info@mamaandmeuganda.com. Voor €7,50 per maand
kan een kind naar een school in de wijk. De andere kinderen en mama Josephine krijgen sponsoring
vanuit de ondersteuning van een stichting voor ontwikkelingssamenwerking.
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In april volgden twee werkers en vier moeders een training over ondernemerschap. Zij schreven
hierover: 'We learnt a lot of new things, most important the five questions one should ask oneself
before starting a business. A why*5: why that business, why should I do it, why in that area, why
should I produce or serve that kind of people, etc. If one gets stuck somewhere at the third or fourth
question then he should not venture into it.'

3.2.4. Video-interactiebegeleiding
Dit was het derde jaar waarin Wilma Kok van Narande Family Coaching Uganda videointeractiebegeleiding en coaching geeft bij het Mama and Me babysitter centre. Ze besteedt
aandacht aan de ontzettend belangrijke zaken als kinderontwikkeling, hechting en het belang van
spelen. Door dagelijkse momenten te filmen, kunnen babysitters, moeders en kinderen zelf terug
kijken naar hun eigen gedrag. Daarnaast leert Wilma hen omgaan met spelmateriaal. Het gebruik
van speelgoed, maar ook de sociale regels van spelen.
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Wilma schrijft, terugblikkend op 2019, het volgende. ‘Bijna wekelijks bezoek ik Mama&Me. De
kinderen reageren altijd enthousiast. Het is fijn om te merken dat ze het goed hebben in het centrum.
Dat kinderen en leidsters samen spelen en in een mum van tijd ren ik ook rond.
Een van de veranderingen is dat er een babykamer gecreëerd is. Hierdoor kunnen de jongste kinderen
rust vinden in een eigen kamer, waar de drukkere oudere kinderen niet mogen komen. Er is baby
speelgoed en ze kunnen daar slapen. Het is nu makkelijker om het ritme van de jongsten te volgen
(meer slaapmomenten).
Dit jaar heb ik meer ingezet op waardevolle activiteiten voor de kinderen. Er is meer
spel/speelmateriaal op niveau dat de oudere kinderen tijdens de vakanties bezig kan houden. De
kinderen genieten er zichtbaar van. Een doel was hierbij ook om eigenaarschap te stimuleren:
Zorgdragen voor de materialen. Goed opbergen, niet kapot maken. Dit is nog een proces. Er wordt
meer samen gespeeld. Ook gezelschapsspelletjes. Het is mooi om te zien hoe er leiding genomen en
geven wordt. Ik zie groei bij de oudere kinderen.
In november heb ik op een wekelijkse meeting de Friendship Cards uitgelegd. Zodra de Luganda
vertaling klaar is, komt er een pakketje naar Mama&Me. De kinderen pikten tussendoor ook het een
en ander op. Vanuit deze meeting heb ik twee individuele ontmoetingen gehad met moeders. Met
een moeder heb ik video begeleiding gedaan. Ze trok het allemaal niet meer. Na twee filmopnames
en terugkijken en plannen maken hoe verder, had ze weer uitzicht gekregen. De beelden gaven zicht
op het gedrag (de vraag) van haar kinderen en hoe ze daarmee om kon gaan. Ongelooflijk om de
vooruitgang te zien.
Door middel van filmen van ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ van kinderen was het mogelijk om op een
andere manier te leren reageren en handelen door de leidsters. Dit heeft een mooie vooruitgang
gebracht.’
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Na de audit en doorstart zette Wilma de Yucelmethode met blokken in om samen met de moeders
te kijken naar hoe de organisatie ervoor staat. De dwarsbalk toont in dit geval Mama and Me en kan
heel, beschadigd, bijna gebroken of gebroken zijn. Deze dwarsbalk leunt op steunende factoren en
bovenop de dwarsbalk komen de belastende factoren.

Wilma schreef: ‘Het was fijn om na alle onrust te kijken hoe de leidsters Mama&Me ervaren. Wat zijn
de steunpilaren (bronnen) en wat zijn de lasten. Je ziet dat ze voor de ‘hele, gave’ Mama&Me hebben
gekozen. Onderaan zie je de steunpilaren. Dat zijn er nogal wat. De lasten: misunderstanding
administrator en moeders, food, salary, kapotte en vieze kleding die kinderen meebrengen of aan
hebben. Het geeft een mooi inkijkje waar ze zich zorgen over maken. De zwarte blokken zijn van het
verleden. Het eten is oke. Opgelost en ik zie het ook.’
3.2.5. Meetings
Al sinds het project van start ging eind 2014 vindt er elke dinsdagavond een ‘meeting’ plaats. Alle
moeders komen bij elkaar en spreken samen met elkaar en de werkers over zaken als
kinderverzorging, hygiëne, family planning, geld sparen, voeding, enzovoort. Daarnaast is het een
moment van ontmoeting, waar moeders samen komen en hun zorgen én plezier met elkaar delen.
De meetings versterken het groepsgevoel en moeders weten elkaar er te vinden. Omdat de meesten
van hen vaak pas laat thuis zijn van werk en de meetings veel tijd in beslag nemen, is de frequentie
verlaagd naar eens in de twee weken.
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3.2.6. Sparen en business
Een groot aantal moeders dat bij Mama and Me is aangesloten heeft samen een spaarprogramma
opgericht. Zij sparen geld en leggen het in. Één van de moeders is gekozen als penningmeester.
Inleg, opname, leningen, alles wordt nauwkeurig in een boek genoteerd. Alle moeders houden
toezicht en staan garant voor elkaar. Samen bepalen ze of een lening gegeven kan worden, hoe
groot deze mag zijn en hoe snel deze terugbetaald moet worden. Het spaarprogramma vindt tijdens
de meetings bij Mama and Me plaats, maar is verder een geheel onafhankelijk initiatief wat wij ten
zeerste toejuichen.
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3.3. Speciale activiteiten bij het Mama and Me babysitter centre
3.3.1. Feest
Het leven in de sloppenwijk is hard. Veel gezinnen leveren een dagelijkse strijd om een
avondmaaltijd op tafel te krijgen, voor elkaar te boksen dat hun kinderen naar school kunnen en
gevaren als ziekten en geweld uit de weg te gaan. Mama and Me vindt het ontzettend belangrijk dat
er desondanks ruimte voor de kinderen is om te spelen, successen te vieren en te laten dromen.
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De jaarlijks terugkerende uitjes zijn momenten waarop de kinderen eventjes alleen maar kind
hoeven te zijn en de moeders zich uitdossen voor vaak hun enige uitje in het jaar.
Begin 2019 werd de verjaardag van de organisatie gevierd, tijdens de schoolvakantie. Op de
compound van een school, met veel ruimte en speeltoestellen voor de kinderen om te spelen. De
dag werd nog specialer met Phiona van de social-profit organisatie Tjeko, die ook zorgde voor een
tiental skippyballen. Een kindermodeshow, blikgooien, lekker eten en een flesje fris maakten de dag
helemaal compleet.
In april ontvingen de aangesloten gezinnen traditiegetrouw een paaspakket, evenals een kerstpakket
in december. De pakketjes met daarin ingrediënten voor een goede maaltijd, zorgen ervoor dat ook
de armste gezinnen deze dagen kunnen vieren.
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3.3.2. Spelen met Tjeko
In mei verzorgde Tjeko wederom een mooie spelmiddag bij het Mama and Me babysitter centre met
als thema ‘Together we are stronger’. Stichting Tjeko brengt spel, sport en ontspanning naar
kinderen voor wie dit niet vanzelfsprekend is.
Daarnaast volgden twee werkers een training over les geven, leren en spelen bij Tjeko. Ontzettend
waardevol om op verschillende manieren samen te werken met andere stichtingen!
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3.3.3. Een samenwerking met Opmeer Reports
‘Gendergelijkheid is een krachtig instrument van ontwikkeling, en het is een noodzaak voor vrouwen
en mannen wereldwijd. Wij zijn van mening dat het visualiseren en opschrijven van de verhalen van
zowel vrouwen als mannen (…) de waarde, uitdagingen en het belang van gendergelijkheid te tonen.
Persoonlijke verhalen hebben een kracht die ontbreekt in abstracte aantallen en onderzoek.’ Voor
hun project ‘Gender equality’ hebben Wim en Paulien van Opmeer Reports al meer dan 90 vrouwen
en mannen in Latijns Amerika, Azië en Afrika geïnterviewd. Mama’s Akello Agnes en Abalo Florence
zijn er daar twee van. Zij deelden bij hen thuis hun eigen verhaal.
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Wim en Paulien, die óók bereid waren om voor alle moeders en kinderen een portretfoto te schieten
én een minifilmpje voor Mama and Me, hebben de benen onder hun lijf vandaan gelopen van
sloppenwijk naar sloppenwijk. Het resultaat van deze dag is prachtig.
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3.4. Werkzaamheden: onderhoud babysitter centre
Er zijn verschillende onderhoudswerkzaamheden verricht. Het verven van de poort, ontstoppen en
vernieuwen van de waterafvoer… Daarnaast zijn er enkele vernieuwingen doorgevoerd. Zoals het
“traphekje” bij de deur van de babykamer. Dit zorgt ervoor dat de allerkleinsten ongestoord kunnen
spelen én rusten.

Het aantal baby’s en peuters dat dagelijks naar het babysitter centre komt is licht gegroeid. Er is een
extra bedje en een groot speelmatras aan het meubilair toegevoegd. Alle matrassen in de kamer
waar de kinderen hun dutje doen zijn vervangen. Een brandblusser maakt nu deel uit van de
inventaris. Er is een extra muurtje gemetseld naast de pitlatrine-/wasruimte, waardoor de kinderen
die gebruik maken van de potjes vóór het wc-hokje ook privacy biedt. De hele buitenplaats is
betegeld. Het centrum verkeert in goede staat en kan er weer even tegenaan.
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4. Mama and Me Uganda in Nederland
Voorzitter Diede Martens bezocht Oeganda in 2019 drie maal, waardoor bliksembezoeken aan het
begin, midden en einde van het jaar mogelijk werden. De reis- en verblijfkosten zijn door haarzelf
bekostigd.
De projecten in Oeganda zijn nog geheel afhankelijk van financiële steun uit Nederland. Ontzettend
dankbaar zijn wij voor onze achterban en alle ondersteuning die zij hierin bieden. Door verschillende
vrijwilligers en serviceclubs worden geregeld activiteiten georganiseerd om fondsen voor Stichting
Mama and Me Uganda te werven.
Zo vond in maart een Gezondheidsfestival plaats in Beers, georganiseerd door Serviceclub Raam en
Maas. Een zaal vol stands met producten en diensten van gezondheid, sport, alternatieve
geneeswijzen, therapieën en ook verschillende workshops en demonstraties. De opbrengst van deze
dag werd aan Stichting Mama and Me Uganda geschonken. Dezelfde club schonk in Beers opnieuw
honderden liters soep aan wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse in juli; de opbrengst ging
eveneens naar onze projecten. Bij de Nijmeegse Vierdaagse werden ook stapels flyers uitgedeeld
met wat informatie over de stichting en een succeswens aan de wandelaars.
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Op Hemelvaartsdag was de eerste editie van ‘Hallo Wereld’ in Boxmeer. Een geweldig festival
waarbij verbinding centraal staat. De vele lokale initiatieven die actief zijn in de wereld, zo ook
Stichting Mama and Me Uganda, stonden centraal. In de Mama and Me stand werden verschillende
producten uit Oeganda verkocht, de meeste door de moeders van het project vervaardigd.
Daarnaast konden kinderen armbandjes en Mama and Me-kleurplaten maken.
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Een maand lang werd er elk weekend voor kerstmis koffie en thee met appelgebak geserveerd door
Lions Land van Cuijk en Overmaze op een kerstmarkt in Mook. De opbrengst hiervan ging naar
Stichting Mama and Me Uganda.
In maart en september vonden de halfjaarlijkse bijeenkomsten van Platform Oeganda plaats in Cuijk.
Deze bijeenkomsten zijn in 2017 op initiatief van Diede Martens van start gegaan, met als doel
kennis en ervaringen uit te wisselen tussen stichtingen uit Nederland die actief zijn in Oeganda. Ook
is het netwerk actief in de Platform Oeganda Facebookgroep. In 2019 hebben de betrokken
organisaties zaken als ‘functioneren, opvolging en toekomst van de organisaties aan de Nederlandse
kant’ en ‘duurzaamheid en financiële verzelfstandiging bij de Oegandese projecten bevorderen’
uitgelicht. Bestuurslid Yvonne van Driel, tevens werkzaam voor overkoepelend organisatie voor
particuliere initiatieven Partin, schreef een artikel over de bijeenkomst in september.
Schrijfster Lotte Janssen interviewde Diede over Stichting Mama and Me Uganda voor Liefke
Magazine. Over alles wat goed én mis gaat in het project, wat beter kan of juist zo mag blijven...
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Stichting Mama and Me Uganda brengt zelf drie keer per jaar een nieuwsbrief uit. Deze wordt online
verstuurd naar meer dan 150 volgers. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief
op de Facebookpagina of door een e-mail te sturen. Op de Facebookpagina wordt minstens éénmaal
per week een update geplaatst met informatie over de dagelijkse gang van zaken in het Mama and
Me babysitter centre. Ook op de website zijn geregeld nieuwsberichten te lezen.
Sinds 01-01-2016 is Stichting Mama and Me Uganda erkend als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Doordat we aan de voorwaarden voldoen, kunnen donateurs (onder bepaalde
omstandigheden) fiscale aftrek toepassen.
Stichting Mama and Me is aangesloten bij Partin (brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven;
zij helpen onder meer met het opstellen van de jaarrekening), Stichting Ontwikkelingswerking Sint
Anthonis, Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer, Platform Oeganda en Sponsorkliks. Wie
via de website van laatstgenoemde online aankopen doet, kan Mama and Me Uganda als
sponsordoel kiezen, waardoor we een commissie ontvangen zonder dat de koper iets extra’s hoeft
te betalen.
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Bij de oprichting van Mama and Me, het allereerste begin in 2014, was de achterliggende gedachte:
‘we kunnen een moeder ondersteunen, om te voorkomen dat zij door armoede van haar kindje
gescheiden wordt’. Kinderen hebben het recht om in een gezin op te groeien, niet in een weeshuis.
Nog steeds één van de peilers van Stichting Mama and Me Uganda. We waren dan ook één van de
twaalf Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties die de pledge #EveryChildAFamily
ondertekenden op 28 september in Nijkerk, tijdens de Wilde Ganzen-Partindag 2019, de jaarlijkse
ontmoetingsdag voor iedereen actief in ontwikkelingssamenwerking. Inmiddels hebben zich nóg
meer organisaties bij het statement aangesloten.
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5. Uitdagingen
Zelden stonden we voor grotere uitdaging, dan die voor, tijdens en ná de audit van 2019 naar boven
kwam. Problemen, intern veroorzaakt door de werkers, onderdrukking van de begunstigden… Wat
men niet wil zien binnen een ontwikkelingsorganisatie, bleek toch te gebeuren. Het is echter niet
voor niks dat we de audit en het assessment aan zijn gegaan. Dat de problemen boven tafel zijn
gekomen. En dat de begunstigden de handen ineen hebben geslagen om een nieuwe, gezonde
doorstart te maken. Deze zal niet zonder vallen en opstaan gaan. Het is ontzettend helpend dat
Tusaidiane Uganda Limited dit proces begeleidt. Het doorzettingsvermogen en de wilskracht van de
moeders om Mama and Me Uganda béter te maken geeft een grote dosis hoop. De betrokkenheid
vanuit de community, het dorpje en de naastliggende sloppenwijken, dorpshoofden en community
leiders biedt eveneens perspectief. En daarbij is het een krachtige gedachte dat ondanks de
problemen, de kinderen wél élke dag in het Mama and Me babysitter Centre terecht konden.
Gelukkig speelden de “grote-mensen-problemen” zich met name buiten hen om.
We beseffen ook dat de zaken die zich voor hebben gedaan, een extra beroep op de steun en het
vertrouwen van onze trouwe volgers en supporters doen. Wie kwetsbare moeders wil
ondersteunen, wil niet horen dat zij binnen de organisatie onderdrukt zijn door hun eigen lokale
bestuur. Men wil betrouwbaarheid en openheid en die waarden leken even in het geding te komen
vanuit Oeganda. Het is aan ons de taak om de komende tijd niet alleen te werken aan de doorstart in
Oeganda, maar ook om onze achterban in Nederland te blíjven informeren over alle goede én
minder goede zaken. Hun niet-aflatende vertrouwen en interesse, geeft ons alle kracht en moed
hiervoor.
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6. Financiële verantwoording
Dit jaar zijn we ondersteund door enkele vaste sponsoren die maandelijks een bedrag schenken. Een
aantal van deze bedragen zijn geoormerkt voor scholing van de kinderen (inkomsten uit overige
baten van particulieren). Ook hebben wij eenmalige donaties ontvangen. Daarnaast zijn wij
ondersteund door enkele serviceclubs, bedrijven, en stichtingen.
De projectkosten zijn dit jaar hoger dan anders. Dit heeft met name te maken met de kosten voor de
audit, het assessment en de uiteindelijke doorstart met support en supervisie van Tusaidiane
Uganda Limited. Daarnaast is eind 2019 een groot bedrag overgemaakt voor de projectkosten in het
eerste halfjaar van 2020. Verder zijn de projectkosten redelijk stabiel ten opzichte van voorgaande
jaren.
Voorheen werd elke maand een budget voor projectkosten over gemaakt naar Oeganda. Sinds de
doorstart is Tusaidiane Uganda Limited tevens een trustee en worden er grotere bedragen
overgemaakt voor projectkosten van langere perioden. Ook zorgen zij voor de financiële
verantwoording en zij hebben met het team in Oeganda een begroting opgesteld voor 2020.
In 2019 zijn er minder actief fondsen geworven. Het grote bedrag uit een nalatenschap dat we in
2018 ontvingen en dat vrij te besteden is binnen de doelstelling, heeft een financiële reserve
geboden.
Aan de hand van de resultaten van de audit en het assessment is het bestuur in Nederland bezig met
het schrijven van een beleidsplan voor 2021-2026.
Zie hieronder de jaarrekening over 2019.
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Jaarrekening 2019 - Stichting Mama and Me Uganda
Boekjaar:
Eindigend op:
Datum goedkeuring jaarrekening:

2019
31-12-2019
11-06-2020

Balans
Activa
Type Liquide middelen

Beschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Bankrekening

SNSbank

81891

95990

Kas

53

0

Totaal Activa

81944

95990

31-12-2019

31-12-2018

Passiva
Reserves en Fondsen
Bestemmingsfonds project

0
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Totaal bestemmingsreserve

0

0

Totaal algemene reserve

81944

95990

Totaal passiva

81944

95990
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Staat van Baten en Lasten
Baten
Werkelijk 2019

Werkelijk 2018

Inkomsten uit nalatenschappen

0

84573

Inkomsten uit donaties en giften

1696

2459

Inkomsten uit overige baten van particulieren

360

360

Totaal baten van particulieren

2056

87392

Inkomsten uit baten van bedrijven

1637

1723

Inkomsten ontvangen van andere organisaties
zonder winststreven

6515

12287

Som van de baten

10244

101402

Inkomsten ontvangen als tegenprestatie voor
de levering van producten

53

5

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling

10297

101407
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Lasten
Werkelijk 2019

Werkelijk 2018

Overige bestedingen aan doelstelling

23812

12361

Besteed aan doelstellingen

23812

12361

31

114

31

114

Contributies

60

60

Overige kosten beheer en administratie

440

333

Totaal kosten beheer en administratie

500

393

Som van de lasten

24343

12686

-14046

88539

Besteed aan doelstellingen:

Wervingskosten:
Overige kosten eigen fondsenwerving
Totaal Wervingskosten
Kosten beheer en administratie:

Resultaat
Saldo baten & lasten
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Besteding binnen doelstelling
Salaris
15%

Voeding
14%
Projectkosten eerste
half jaar van 2020
28%

School en training
7%

Medische zorg
3%

Kosten
audit/assessment,
support & supervisie
door Tusaidiane
Uganda Limited
22%
Onderhoud
4%

Speciale activiteiten
1%

Benodigdheden
centrum
3%
Kantoor/organisatie
2%

Transport
1%
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Algemene toelichting
Activiteiten
Ondersteuning, kinderopvang, begeleiding en training voor jonge moeders in Oeganda voor een betere,
zelfstandige toekomst samen met hun kindje.

Algemene grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen
zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben
geen aanpassingen plaatsgevonden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings-of vervaardigingsprijs.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije
beschikking aan de stichting.
Reserves en fondsen
Algemene reserve
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden dit
bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.
Bestemmingsfondsen
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel
aangemerkt te worden als ‘bestemmingsfonds’. In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar
de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte
baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).

Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.
Nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst
verantwoord als bate. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.
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De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun
werkzaamheden. Wel kan vergoeding plaatsvinden voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten
niet gedeclareerd.

Ratio’s
Omschrijving

2019

2018

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten)

231,3%

12,2%

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten)

97,8%

96,1%

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving

0,3%

0,1%

Kosten beheer & administratie/totaal lasten

2,1%

3,1%

Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering
op: 11 juni 2020.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en
lasten
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is
opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de
resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is
opgenomen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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1. Voorwoord
Voor u ziet u het vierde jaarverslag van Stichting Mama and Me Uganda, over het jaar 2018. Een
rustig jaar, maar daarom niet minder boeiend. Met dagelijks zo’n 25 kinderen over de vloer in het
Mama and Me babysitter centre gebeurt er altijd wel iets!
Maar we blikken niet alleen terug op de gebeurtenissen in Oeganda. Ook in Nederland waren er tal
van gebeurtenissen die het benoemen waard zijn. En dan zijn er ook nog de stille steunpilaren, die
minder zichtbaar zijn maar desondanks zoveel voor Stichting Mama and Me betekenen. Bij deze
willen we iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij hetgeen we doen, nog eens extra
bedanken. Jullie hulp en steun maakt het mogelijk dat het Mama and Me babysitter centre
gedurende het hele jaar op alle weekdagen geopend is en ondersteuning kan bieden aan jonge
moeders en hun kindjes die het nodig hebben.

Diede Martens, founder/voorzitter Stichting Mama and Me Uganda
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2. Over de Stichting Mama and Me Uganda
Oeganda is een land op de evenaar in Oost-Afrika. Na jaren waarin de armoede steeds iets afnam,
was er in 2017 een toename te zien van 19,7% van de bevolking die onder de absolute
armoedegrens leeft in 2012/2013 naar 21,4% in 2016/201713. ‘Absolute armoede’ is het gebrek aan
geld om te voorzien in basisbehoeften, zoals voedsel, kleding en onderdak. Armoede kan in geld
worden uitgedrukt op basis van de maandelijkse (of jaarlijkse) uitgaven van een bepaald individu.
Die uitgaven worden vervolgens vergeleken met een drempel die de armoedegrens wordt genoemd
($1.90). Armoede is echter veel meer dan het gebrek aan geld. Het gaat ook om ontbering op andere
belangrijke gebieden van welzijn, zoals onderwijs, gezondheid, water en huisvesting14.
De economie vertraagde en daarbij wordt het land geplaagd door klimaatveranderingen, conflicten,
langdurige droogte (met name in het gebied Karamoja in het noordoosten), afnemende publieke
financiering in gezondheid en opleiding, uitbraken van infectiezieken en overbelaste sociale
voorzieningen15.
De doelgroep van Mama and Me Uganda, jonge moeders en hun baby’s in Oeganda die beneden de
absolute armoedegrens leven, komt grotendeels uit de sloppenwijk Masese. Deze enorme
sloppenwijk, aan de rand van de stad Jinja, kan onderverdeeld worden in sub-sloppenwijken. De
meeste vrouwen die deelnemen aan het project, komen uit Danida en de naastliggende sloppenwijk
Masese III. Deze wordt ook wel Masese Karamoja genaamd, omdat het overgrote deel van de
inwoners uit Karamoja komt. 55% van de kinderen in Oeganda in de leeftijd van 0-4 jaar leeft in
armoede en 24% leeft in extreme armoede16. Dit is in beide sloppenwijken zichtbaar.
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Karamoja is een regio in Noord-Oeganda, grenzend aan Zuid-Sudan en Kenia. De regio is
geclassificeerd als een van ’s werelds armste gebieden, met hoge percentages ondervoeding; een
evenredig aantal inwoners (61%) leeft in absolute armoede17. Voedselonzekerheid is een groot en
voortdurend probleem. Klimaatverandering ondermijnt de toch al beperkte middelen en
ontwikkeling in Karamoja door terugkerende en langdurige droogte of juist plotselinge

13

https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Uganda_2017_COAR.pdf
http://www.worldbank.org/en/country/uganda/brief/uganda-poverty-assessment-2016-fact-sheet
15
https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Uganda_2017_COAR.pdf
16
https://www.unicef.org/uganda/media/4161/file/UNICEF%20Uganda%20Annual%20Report%202018.pdf
17
https://uganda.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Issue%20Brief%207.%20Leaving%20no%20one%20behind%20in%20Karamoja.pdf
14
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overstromingen18.
Het gebied kent een complexe geschiedenis met veel geweld. Heden ten dagen zorgen uitsluiting,
analfabetisme, slechte infrastructuur, totale onzekerheid en algehele ongezonde
levensomstandigheden ervoor dat het gebied zich nog steeds zeer moeizaam ontwikkelt.
Duizenden mensen verlaten het gebied op zoek naar een beter leven in de steden. Maar met hun
achtergrond, lukt het ze nauwelijks om daadwerkelijk een betere levensstandaard te bereiken.
Masese III is een sloppenwijkgedeelte dat bestaat uit hutten van leem. De inwoners hebben geen
eigen grond en huren de hutten van zogenaamde landlords. Door het gebrek aan (eigen) land
hebben ze geen mogelijkheden om zelf voedsel te verbouwen en ze komen maar moeilijk aan werk
in de stad. Vaak worden ze openlijk gediscrimineerd. De uitzichtloze situatie van honderden mensen
met weinig toekomstperspectief bij elkaar in een sloppenwijk zonder enige voorzieningen als
toiletten en stromend water is een bron voor armoede, honger, ziekten, werkloosheid, verslaving en
prostitutie. Veel kinderen worden letterlijk uit deze armoede en uit hun eigen leefomgeving gehaald
en komen in een weeshuis terecht. Echter de prijs die ouder en kind hiervoor betalen is dat ze van
elkaar gescheiden worden.
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Wereldwijd leven 8 miljoen kinderen in instituten. Een alarmerend percentage van 80% van deze
kinderen in weeshuizen wereldwijd heeft een ouder die nog in leven is19. Mama and Me is van
mening dat een kind nooit vanwege armoede van zijn ouder gescheiden zou moeten worden, maar
dat er naar mogelijkheden moet worden gezocht in de vorm van ondersteuning van de ouder(s), om
dit te voorkomen. Deze visie nastrevend, reikt Mama and Me Uganda handvatten aan voor jonge
moeders en hun kinderen die in de omstandigheden van de Masese sloppenwijken moeten zien te
overleven. Dit wordt samengevat in het doel dat Mama and Me Uganda beoogt:
‘het (financieel) ondersteunen, begeleiden, opleiden, coachen van jonge moeders en hun baby’s in
Oeganda, in daartoe op te richten opvangcentra, gericht op een menswaardig, zelfstandig bestaan.’

18

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/170130_Karamoja_Food_Security_Climate_Screening.pdf
http://www.thinkchildsafe.org/thinkbeforedonating/wp-content/uploads/Keeping-Children-Out-of-Harmful-InstitutionsSave-The-Children.pdf
19
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De basis van Mama and Me Uganda is het Mama and Me babysitter centre. Dit bevindt zich in de
wijk Danida. Het project wordt er volledig gerund door twee social workers. Zij worden ondersteund
door medewerker Kevin. In het babysitter centre zijn dagelijks 3 moeders uit het project werkzaam
als babysitter. In 2017 namen er meer dan 15 moeders en zo’n 25 kinderen dagelijks deel aan het
project. Daarnaast zijn er moeders met kinderen die zich kortdurend tot ons richten voor hulp. Met
uitzondering van enkele feestdagen is het centre het hele jaar geopend op weekdagen. De kinderen
krijgen er ontbijt, lunch en een tussendoortje.
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In Nederland bestaat het team uit Diede Martens (bestuurslid, voorzitter), José Daanen (bestuurslid,
penningmeester), Yvonne van Driel (adviserend bestuurslid) en Zummi Mwaheed (grafisch design).
We zijn momenteel zoekende naar een secretaris. Gedurende het afgelopen jaar zijn er vanuit
verschillende hoeken ondersteunende activiteiten verricht ter ondersteuning van de stichting,
bijvoorbeeld door vrijwilligers of serviceclubleden, die wij zeer dankbaar zijn.
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3. Een terugblik op de projecten in 2018
3.1. Bouw Mama and Me babysitter centre
De bouw van het Mama and Me babysitter centre is vorig jaar al grotendeels afgerond. In 2018
hebben er enkele werkzaamheden voor de afwerking plaatsgevonden. De omheiningsmuren zijn
gestuukt, afgewerkt en geverfd en er is prikdraad bovenop geplaatst om inbrekers buiten te houden.

Afwerking: stuken van de omheiningsmuur, prikdraad erbovenop en alles is voorzien van een deklaag verf.

54
Het gebouw heeft, na al te zijn voorzien van een onderlaag, ook een deklaag gekregen. Het laatste
stuk van de compound is bestraat. Ook zijn er dakgoten en een watertank geplaatst. Regenwater
wordt nu opgevangen. Hiermee kan worden gewassen en wordt de compound schoon gehouden.
Drinkwater komt uit de kraan en wordt altijd eerst gefilterd. Ook is er in het gehele gebouw
elektriciteit aangebracht.

Het gebouw heeft een deklaag gekregen. Er is een watertank geplaatst, regenwater wordt nu opgevangen. Het Mama and Me
babysitter centre is prachtig.
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3.2. Het Mama and Me babysitter centre – activiteiten
Meetings
Al sinds het project van start ging eind 2014 vindt er elke dinsdagavond een ‘meeting’ plaats. Alle
moeders komen bij elkaar en spreken samen met werkers Olivia, Kevin en Peter over zaken als
kinderverzorging, hygiëne, family planning, geld sparen, voeding, enzovoort. Daarnaast is het een
moment van ontmoeting, waar moeders samen komen en hun zorgen én plezier met elkaar delen.

Een meeting in juli.

Workshop FARMSTEW
De organisatie FARMSTEW geeft trainingen om ondervoeding tegen te gaan. De training bevat onder
andere een les over het samenstellen van een gezonde maaltijd. Daarnaast leren ze mensen op een
nuttige manier gebruik te maken van beschikbaar voedsel en er is aandacht voor hygiëne bij de
bereiding van voedsel.
Halverwege het jaar werd er een training bestaande uit een drietal lessen gegeven bij het Mama and
Me babysitter centre. De moeders waren erg enthousiast. Met name over het gebruik van
sojabonen die, mits lang genoeg gekookt, een redelijke en goedkope vervanger zijn voor vlees.
Gezien de meeste moeders onvoldoende inkomen hebben voor een stukje vlees bij de maaltijd,
waren zij blij verrast met dit gegeven. Sojabonen zijn sindsdien ook toegevoegd aan de maaltijden
voor de kinderen bij het Mama and Me babysitter centre.

De workshops van FarmStew. En agricultuur op enkele vierkante centimeters.
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De moeders kwamen wederom tot het inzicht dat, hoe klein een stukje grond ook is, er altijd wel
wat op verbouwd kan worden. Er prijken nu geregeld paprika- en spinazieplantjes in verschillende
hoeken van de Mama and Me compound.
Spelen met Tjeko
Een waardevolle samenwerking ging van start met Stichting Tjeko. In september verzorgden zij een
middag bij het Mama and Me babysitter centre, die helemaal in het teken stond van: spelen. Een
onmisbaar onderdeel voor een gezonde ontwikkeling van het kind, maar helaas lang niet altijd
vanzelfsprekend in Oeganda. Daar speelt de organisatie op in door met mankracht en materiaal het
spel naar het kind toe te brengen. En er is wat afgespeeld, én genoten die dag. Ook de
buurtkinderen kwamen een kijkje nemen.
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Ook de buurtkinderen kwamen naar het Tjeko-evenement. Het Mama and Me babysitter centre barstte zowat uit zijn voegen!

Fluffy tapijtjes
Team member Olivia nam dit jaar het initiatief om de moeders te trainen in het maken van fluffy
tapijtjes. Vanuit Nederland werd dit initiatief toegejuicht. Na de aanschaf van de materialen kon een
clubje enthousiastelingen aan de slag. Zij betaalden een eigen bijdrage van 2.000 ugx (+/- €0,50) Zij
hopen hun wc- en badmatjes, poncho’s en babykleertjes te kunnen verkopen. Helaas lijkt er nog niet
veel markt voor te zijn. Desondanks zijn zij trots op zichzelf omdat ze iets nieuws geleerd hebben.

Moeders maken fluffy tapijtjes. Één van hen toont trots de poncho die ze heeft gemaakt.
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Sparen en business
Een groot aantal moeders dat bij Mama and Me is aangesloten heeft samen een spaarprogramma
opgericht. Zij sparen geld en leggen het in. Alles wordt nauwkeurig geregistreerd met team member
Olivia als extra toezichthouder. De moeders kunnen een lening krijgen uit het spaargeld. Onderling
wordt overlegd of de groep akkoord gaat met de aanvraag voor de lening. Er wordt bepaald hoe snel
de lening moet worden terugbetaald én met welke rente. Het gaat vaak om een bedrag van enkele
euro’s, maar het helpt de moeders in geval van nood óf wanneer zij het initiatief nemen om zelf een
kleine business te starten. Doordat alle moeders toezicht houden en als het ware garant staan voor
elkaar, loopt het initiatief prima.
Moeder Auma sprokkelde naast dit spaarprogramma 40.000 Oegandese shilling bij elkaar (ongeveer
€12,-). Met dit startbudget én een plan voor de verkoop van kleding kwam ze bij ons met de vraag of
wij haar een kleine lening wilden verschaffen. Wanneer moeders met een gedegen plan komen én
zelf een startkapitaal laten zien, zijn wij hiertoe bereid. Auma kwam in aanmerking voor een
startkapitaal van 100.000 UGX. Doordat haar zoontje, die vaak ziek is en flinke gedragsproblemen
heeft, overdag bij het voor hem veilige en gestructureerde babysitter centre is, kan zij zich richten op
haar weg naar meer onafhankelijkheid en zekerheid in de toekomst.
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Het zoontje van Auma is vaak ziek. Mama and Me ondersteunt haar bij medische kosten. Met spaargeld en behulp van een lening wilde
ze een kleine business starten. Trots kwam ze naar het babysitter centre om de kleding te laten zien die ze huis aan huis verkoopt.

Bezoek
Eind december bezocht Diede Martens het project voor enkele dagen en ging zij bij een aantal
moeders op huisbezoek. Ondanks dat het om een kort bezoek ging, is het altijd waardevol voor de
team members en moeders om weer allemaal bij elkaar te komen.
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3.3. Medische zorg
Kinderen die bij het project zijn aangesloten, krijgen indien nodig medische zorg. Hun groei en
gewicht wordt geregeld gemeten en bijgehouden. Bijzonderheden met betrekking tot hun
gezondheid wordt sinds dit jaar bijgehouden op papier. Er wordt aandacht besteed aan hygiëne, de
kinderen worden dagelijks gebaad en nadat dit op het babysitter centre is geïnitieerd, worden nu
ook thuis de tanden gepoetst. Preventiemaatregelen voorkomen veel problemen op gebied van
gezondheid.

Handen wassen, het meten van gewicht en lengte, tanden poetsen… Preventief te werk gaan waar het gaat om gezondheid.

Door kordaat en tijdig in te grijpen bij bijvoorbeeld diarree, lusteloosheid of vermoeden van malaria
kan vaak erger voorkomen worden. Maandelijks wordt er een bedrag beschikbaar gesteld voor
medische zorg. Hiervan kunnen moeders indien nodig met hun kind naar een nabijgelegen kliniek of
ziekenhuis. Een enkele keer wordt een kind opgenomen of wordt er specifieker onderzoek gedaan
bij een langdurig of ernstig ziektebeeld.
3.4. Family planning, pre- en postnatale zorg
Moeders die bij het project zijn aangesloten kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten van
family planning (prikpil/hormonaal implantaat). Onderling spreken de moeders en medewerkers
over het nut van geboortebeperking. Dit lijkt zich te uiten in een miniem aantal geboortes. In 2018
hebben de kinderen die bij het project zijn aangesloten géén broertjes of zusjes erbij gekregen. De
moeders geven aan dat ze beter voor een klein gezin kunnen zorgen dan voor een groot aantal
kinderen.
Er hebben zich enkele nieuwe moeders bij het project aangesloten. Twee van hen waren in
verwachting en zij ontvingen via een samenwerking met Stichting MommaLuv een kraampakket om
de kraamtijd goed door te kunnen komen. De meeste moeders die bij ons project aankloppen leven
in grote armoede en wat hulp is van grote invloed op een goede start van het leven van hun baby.
Het pakket bestaat onder andere uit wat babykleertjes, een wasteil, een potje, zeep, babyolie en wat
voeding voor de moeder om aan te sterken.
Vanuit een eerdere samenwerking met Birthing Kit Foundation Australia beschikten we nog over
enkele birthing kits (een zogenoemde bevallingskit bestaande uit een zeiltje, zeep, steriele
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handschoenen, mesjes, gaasjes en navelstreng-afbindkoordjes). Enkele zwangere vrouwen uit de
buurt waren hiervan op de hoogte en vroegen ons om hen van een kit te voorzien.

Mama Dorcas en mama Amay ontvingen in 2018 een kraampakket in samenwerking met Stichting MommaLuv. Ook werden
er birthing kits uitgedeeld.

Wie in het bezit is van een birthing kit, heeft een grotere mogelijkheid om in het ziekenhuis te
worden geholpen bij de bevalling. Ontzettend belangrijk, want de moedersterfte in Oeganda is nog
steeds hoog (343:100.00020 in vergelijking met <10:100.000 in Nederland21). Het sterftecijfer van
baby’s van moeders jonger dan 20 jaar is 1.6 keer hoger (43:1.000) dan die van moeders boven de
20 jaar (27:1.000). 40,4% van de vrouwen is getrouwd voor haar 18e en 25% van de tieners heeft een
baby of is zwanger22.

20

https://data.unicef.org/wp-content/uploads/country_profiles/Uganda/country%20profile_UGA.pdf
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sterfte-rond-de-geboorte/cijfers-context/sterfte#nodemoedersterfte
22
https://www.unicef.org/uganda/media/4161/file/UNICEF%20Uganda%20Annual%20Report%202018.pdf
21
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3.5. Educatie
In 2018 gingen 10 kinderen en één moeder middels Mama and Me sponsorship naar school. Vier
kinderen hebben een particuliere sponsor, welke na elke schooltermijn op de hoogte gebracht
worden van hoe het gaat met de kleine studentjes. De andere 6 kinderen krijgen sponsoring vanuit
de ondersteuning van een stichting voor ontwikkelingssamenwerking. Ook tienermoeder Josephine
wordt gesponsord vanuit een overkoepelende donatie. Zij heeft na de geboorte van haar dochtertje
alles op alles gezet om de basisschool af te kunnen maken. Elke dag brengt zij of haar moeder haar
kindje naar het Mama and Me babysitter centre, waarna ze naar school gaat. Eind 2018 was het
zover: Josephine heeft de basisschool met prachtige resultaten afgerond en is er klaar voor om naar
de middelbare school te gaan. Zie in dit filmpje hoe trots zij, de andere moeders én de kinderen zijn.

Na elke termijn komen de kinderen hun rapportje laten zien aan de werkers bij het Mama and Me babysitter centre.

Video-interactiebegeleiding
Na begin 2017 van start te zijn gegaan met video-interactiebegeleiding bij het Mama and Me
babysitter centre, kwam Wilma Kok van Narande Family Coaching Uganda na een kort verblijf in
Nederland in maart weer terug naar Oeganda. Behalve de video-interactiebegeleiding besteedt ze
veel aandacht aan de ontzettend belangrijke zaken als kinderontwikkeling, hechting en het belang
van spelen. We zijn ontzettend blij met haar interventie.
Elke week komt Wilma een middag naar het centrum. Daar filmt ze de dagelijkse gang van zaken en
met name de interactie tussen kinderen, babysitters en moeders. Zij leren doordat zij zelf naar hun
eigen handelen kunnen kijken. Wat ging er goed? Hoe kan dat in de toekomst ingezet worden? Leren
door ervaringen.

Wilma
filmt bij het
Mama andUganda
Me babysitter
centre. En een screenshot uit één van
de opnames. Er is meer oogcontact,
Stichting
Mama&Me
- info@mamaandmeuganda.com
- www.mamaandmeuganda.com
rust en samenwerking dan voorheen.
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Ook heeft Wilma een grote rol in het concept ‘spelend leren’ dat we bij het babysitter centre
toepassen. Dit jaar is hier veel aandacht aan besteed, ondanks dat het in Oeganda nog weinig wortel
heeft geschoten. Met ondersteuning en advies vanuit Wilma wordt spelmateriaal ingezet en leren
babysitters over het belang hiervan. Het is ontzettend mooi om te zien hoe zij hierin gegroeid zijn.
Elke dag wordt er gepuzzeld, gespeeld, en (voor)gelezen. Babysitters doen mee of begeleiden de
kinderen hierin. De kinderen leren samen te spelen, te delen, problemen op te lossen en nog veel
meer. Moeders gaven aan: ‘children learn more with Mama and Me than they’d learn in preschools
around!’.

Spelend leren. Binnen het Mama and Me babysitter centre hebben de kinderen toegang tot speel-/leermateriaal. Ontzettend
belangrijk voor de ontwikkeling, maar lang niet altijd vanzelfsprekend in Oeganda.

4. Mama and Me Uganda in Nederland
De projecten in Oeganda zijn nog geheel afhankelijk van financiële steun uit Nederland. Er worden
door verschillende vrijwilligers (al dan niet aangesloten bij serviceclubs) geregeld activiteiten
georganiseerd om fondsen te werven. We zijn hen hier ontzettend dankbaar voor.
Zo werd er tijdens de Nijmeegse vierdaagse in juli op verschillende plaatsen soep verkocht, vond er
in oktober voor de tweede keer een concert van The Wheels plaats en verkochten een paar jonge
meiden in november spullen op een markt voor Stichting Mama and Me Uganda.

Verkoop van soep tijdens de Nijmeegse vierdaagse, een concert van The Wheels, en een marktkraampje voor Stichting Mama and Me Uganda.
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In de wereldwinkel in Boxmeer wordt sinds het begin van het jaar een filmpje afgespeeld dat een tijd
terug is opgenomen bij het Mama and Me babysitter centre door documentairemaakster Nina de
Vroome. Een enkele keer werd er in streekbladen iets gepubliceerd over de projecten. In september
werd founder/voorzitter Diede gevraagd om deel te nemen in het jongerenpanel bij de jaarlijkse
Partin-dag (voor particuliere initiatieven).
Er werd twee keer een bijeenkomst gehouden van Platform Oeganda. Op initiatief van Diede
Martens zijn deze bijeenkomsten in 2017 van start te gaan, met als doel kennis en ervaringen uit te
wisselen tussen stichtingen uit Nederland die actief zijn in Oeganda. Daarbij is er veel aandacht voor
een blik op de toekomst en verzelfstandiging van buitenlandse projecten.

Publiciteit in de streekkrant, een interview bij de jaarlijkse Partindag en een bijeenkomst van Platform Oeganda.

Drie keer per jaar komt er een nieuwsbrief uit. Deze wordt digitaal verzonden aan meer dan 140
ontvangers. Met de ingang van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft
Stichting Mama and Me Uganda een privacy protocol opgesteld dat te zien is op de website.
Sinds 01-01-2016 is Stichting Mama and Me Uganda erkend als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Doordat we aan de voorwaarden voldoen, kunnen donateurs (onder bepaalde
omstandigheden) fiscale aftrek toepassen.
Stichting Mama and Me is aangesloten bij Partin (brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven),
Stichting Ontwikkelingswerking Sint Anthonis, Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer,
Platform Oeganda en Sponsorkliks. Wie via de website van laatstgenoemde online aankopen doet,
kan Mama and Me Uganda als sponsordoel kiezen, waardoor we een commissie ontvangen zonder
dat de koper iets extra’s hoeft te betalen.

5. Uitdagingen
2018 was een rustig jaar voor Stichting Mama and Me Uganda. In oktober is de vierde verjaardag
van het project gevierd met taart, frisdrank en ander lekkers. We hebben opstartproblemen en
kinderziekten doorstaan. Een eigen Mama and Me babysitter centre gebouwd, dat dagelijks gebruikt
wordt door mama’s en kinderen die al vanaf het begin bij ons zijn aangesloten én nieuwe
deelnemers. Wekelijks kloppen er nog moeders op onze poort met de vraag of zij gebruik zouden
kunnen maken van onze diensten.
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Taart, frisdrank, chapati, fruit, koek… Het is een traditie om de verjaardag van de organisatie te vieren.

Na de opstartjaren, komen we nu voor nieuwe uitdagingen te staan. Hoe kunnen we het project
verduurzamen? Hoe wordt het (financieel) zelfstandiger en minder afhankelijk van steun vanuit
Nederland? We hebben nu nog te maken met een maandelijkse kostenpost zoals beschreven in de
financiële verantwoording. Hoe kan de last hiervan meer worden verschoven naar Oeganda?
We zijn hierover in gesprek gegaan met het team tijdens het bezoek van Diede in december. In 2019
zal hier meer aandacht aan besteed worden, met behulp van een assessment. Hiervoor is dit jaar al
flink gebrainstormd en er zijn concrete plannen ontwikkeld. Door het project in Oeganda in 2019
goed onder de loep te nemen door een bedrijf dat assessments/audits uitvoert, kunnen we gaan
bepalen hoe we het project kunnen verbeteren én indien gewenst uitbreiden.
Het team in Nederland is nog op zoek naar een secretaris die ons bestuur wil aanvullen.

6. Financiële verantwoording
Dit jaar zijn we ondersteund door enkele vaste sponsoren die maandelijks een bedrag schenken. Een
aantal van deze bedragen zijn geoormerkt voor scholing van de kinderen. Ook hebben wij eenmalige
donaties ontvangen.
Daarnaast zijn wij ondersteund door enkele particulieren, serviceclubs en stichtingen
ontwikkelingssamenwerking. Deze vormen van ondersteuning zorgt ervoor dat de maandelijkse
kosten gedekt zijn en er verschillende aanvullende activiteiten plaats konden vinden zoals de
afwerking van de bouw van het Mama and Me babysitter centre, verschillende workshops, etc.
Wij werden helemaal stil van een donatie in de vorm van een nalatenschap dit jaar. Met ontzettend
veel dankbaarheid zullen we dit in de toekomst inzetten om meer mama’s en kinderen te kunnen
bereiken en ondersteunen.
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Maandelijks wordt een bedrag over gemaakt om het babysitter centre en alle activiteiten draaiende
te houden. Dit gebeurt nadat er een gespecificeerde budget-aanvraag is gedaan door het team in
Oeganda én de bestedingsverantwoording van de vorige maand is ontvangen en goedgekeurd door
het team in Nederland. Zo houden we overzicht en transparantie wat betreft de uitgaven.
Het bestuur in Nederland werkt op vrijwillige basis. Dit houdt in dat de bestuursleden geen
vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Reis- en verblijfkosten naar en in Oeganda zijn
door hen zelf betaald, evenals de kosten die in Nederland worden gemaakt om de werkzaamheden
uit te voeren.
Inkomsten 2018
Toelichting
Batig saldo 2017
Eenmalige donaties particulieren
Maandelijkse donaties particulieren
Verkoop sieraden, ansichtkaarten
Donaties bedrijven
Donaties humanitaire organisaties (kerken, goede doelen acties,
foundations, stichtingen, vermogensfondsen, inzamelingsacties)
Acties door particulieren
Sponsorship schoolmaatjes
Nalatenschap
Totaal

Bedrag in €
7.451,62
618,75
1.540,00
5
1722,7
12.286,75
300
360
84.572,94
108.857,76

Uitgaven 2018
Toelichting
Voeding¹
Medische zorg²
Salaris werknemers en babysitters³
Benodigdheden in het centre⁴
Scholing werknemers⁵
Scholing kinderen/moeder⁶
Noodhulp thuissituaties deelnemende moeders⁷
Pre-, postnatale zorg en family planning⁸
Communicatie⁹
Verlenging telefoonnummer in Nederland
Transportkosten Oeganda¹⁰
Vergoeding transportkosten Nederland
Overig
Water en elektriciteit babysitter centre
Feest¹¹
Micro-krediet
Bankkosten Nederland
Overschrijvingskosten transacties naar Oeganda
Kosten website

Bedrag in €
2.904,81
734,67
4.094,30
628,24
58,28
736,23
3,80
23,93
286,43
10,00
184,73
22,04
493,60
165,63
143,66
23,19
105,88
216,96
30,15
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Lidmaatschap Partin
Drukkosten flyers, t-shirts
Drukkosten foto’s uitdelen in Oeganda
Bouw Mama and Me babysitter centre
Totaal

60,00
84,00
8,07
1.848,97
12.867,57

¹ ) Voeding voor de kinderen, werkers en babysitters bij het babysitter centre.
² )Medische zorg voor de kinderen die aangesloten zijn bij het project.
³ ) Er zijn twee social workers in dienst, ondersteund door een kinderleidster. Elke dag werken er drie moeders als
babysitter.
⁴ ) Aanschaf gebruiksvoorwerpen, verzorgingsproducten, schoonmaak, kookgerei, kantoorartikelen, enz.
⁵ ) Materialen voor workshops agricultuur in de tuin en fluffy tapijtjes maken.
⁶ ) Scholing (primair basisonderwijs) voor 10 kinderen en één moeder. Sponsoring in inschrijvingskosten, school fees,
aanschaf benodigdheden, uniform, e.d.
⁷ ) Noodhulp in de vorm van voeding aan moeders die het zonder tijdelijke ondersteuning niet redden (dit jaar was hier
nauwelijks sprake van).
⁸ ) Pre- en postnatale zorg en kraampakketten voor 1 pas bevallen moeder en family planning.
⁹ ) Internet- en telefoonkosten voor het personeel in Oeganda.
¹⁰ ) Vervoerskosten voor bijv. het doen van aankopen in de stad en ziekenvervoer van en naar het ziekenhuis.
¹¹ ) Mama and Me verjaardag en het uitdelen van kerst-/Paaspakketjes aan de moeders.

Saldo
Er is een batig saldo van €95.990,19 op 31 december 2018.
Dit bedrag is deels gereserveerd voor de uitvoering van een assessment (analyse van algemene
aspecten van het project en het in kaart brengen van verbetermogelijkheden) en een audit (toetsing
van het functioneren van het project waarbij gekeken wordt naar mogelijke problemen en risico’s)
en de uitvoering van de verbeterprocessen die hieruit voort zullen komen. Lees meer over deze
investering voor een duurzamere, meer zelfstandige toekomst van het project in Oeganda in het
beleidsplan 2019.
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Beleidsplan 2019
Stichting Mama and Me Uganda
Inhoudsopgave
1. Voorwoord
2. Visie en missie
3. Projecten, activiteiten en werkwijze
4. Kennisuitwisseling
5. Organisatie
6. Administratie
7. Financiën
Stichting Mama and Me Uganda
Klaverkamp 23, 5835 BM, Beugen
Tel: 06-12226135
KvK nr. 63484943
ANBI/RSIN nr. 855255997
www.mamaandmeuganda.com
www.facebook.com/mamaandmeuganda
info@mamaandmeuganda.com
IBAN: NL95 SNSB 0922 9609 17
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1. Voorwoord
Aansluitend op het jaarverslag 2018 ziet u hier het beleidsplan van Stichting Mama and Me Uganda
voor 2019, waarin de doelstellingen en plannen voor dit jaar beschreven worden. Daarnaast geven
we in het kort de organisatorische kant van de stichting weer, zoals ook beschreven in de statuten.
Stichting Mama and Me Uganda zal er ook in 2019 weer voor gaan om (tiener)moeders en hun
kinderen in Jinja, Oeganda te ondersteunen om te voorkomen dat zij door armoede van elkaar
gescheiden kunnen worden.
Diede Martens, founder/voorzitter Stichting Mama and Me Uganda
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2. Visie en missie
Stichting Mama and Me Uganda reikt handvatten aan voor jonge moeders en hun kinderen die in
zeer armoedige omstandigheden in de sloppenwijken van Masese, Jinja, moeten zien te overleven.
De achterliggende visie is dat geen enkel kind van zijn ouder(s) gescheiden zou moeten worden
vanwege armoede.
In Oeganda is er nauwelijks een vangnet voor kinderen die het risico lopen om door armoede van
hun ouders gescheiden te worden. De oplossing bij (ernstige) armoede wordt vaak gevonden in de
vorm van opvang in een weeshuis. Een alarmerend percentage van 80% van alle kinderen in
weeshuizen wereldwijd heeft een ouder die nog in leven is23. Mama and Me is van mening dat er
naar mogelijkheden moet worden gezocht in het ondersteuning van de ouder(s), in de praktijk vaak
de moeder, om dit te voorkomen.
Dit wordt als volgt samengevat in de missie die Stichting Mama and Me Uganda nastreeft:
‘het (financieel) ondersteunen, begeleiden, opleiden, coachen van jonge moeders en hun baby’s in
Oeganda, in daartoe op te richten opvangcentra, gericht op een menswaardig, zelfstandig bestaan.’

3. Projecten, activiteiten en werkwijze
Sichting Mama and Me Uganda zet zich in voor de volgende projecten en activiteiten in 2019:
-

Mama and Me babysitter centre
Assessment en audit
Werkverschaffing en empowerment
Medische zorg en preventie
Family planning en pre- en postnatale zorg
Toegang tot scholing
Kwalitatief volunteering

a. Mama and Me babysitter centre
Het Mama and Me babysitter centre wordt financieel ondersteund vanuit Nederland, zodat het op
weekdagen geopend kan zijn en opvang biedt aan dagelijks meer zo’n 25 kinderen. Het centre biedt
(tiener)moeders een inkomen als babysitter, en biedt hun kinderen een veilige plek waar zij
aandacht, verzorging en voeding krijgen en indien nodig van medische zorg worden voorzien. De
kinderen die naar het babysitter centre worden gebracht zijn van 0 tot 5 jaar oud. Er gaan 10
kinderen middels Mama and Me sponsorship naar school. Zij komen na schooltijd ook naar het
centre, waar ze lunch krijgen en in de namiddag door hun moeder worden opgehaald. In de
schoolvakanties is er vaak een toename van het aantal kinderen dat naar het centre komt, omdat
moeders zich in die periode genoodzaakt voelen ook de oudere schoolgaande broertjes/zusjes naar
het centre te brengen zodat zij niet alleen thuis hoeven te blijven als de ouders aan het werk zijn.
Dagelijks werkt een vast team van drie moeders als babysitters. Er is tenminste één social worker bij
23

http://www.thinkchildsafe.org/thinkbeforedonating/wp-content/uploads/Keeping-Children-Out-of-Harmful-InstitutionsSave-The-Children.pdf
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het project aanwezig die de babysitters aanstuurt, coacht en begeleidt, evenals een extra
ondersteunende kracht die zich richt op ‘early learning’ voor de kinderen.
Voor de video-interactiebegeleiding die wekelijks gegeven wordt door Wilma Kok zal zijn in 2019 een
kleine compensatie krijgen, evenals een reis-/onkostenvergoeding.
Toelichting
Voeding en benodigdheden
Salaris babysitters en social workers
Video-interactiebegeleiding
Totaal

Begrote uitgave voor 2019 in €
4.000
4.200
300
8.500

Diede Martens (founder/voorzitter Stichting Mama and Me Uganda) zal in 2019 het project
bezoeken om bovenstaande samen met de teamleden in Oeganda te evalueren. Ook zal dit
meegenomen worden in het assessment en de audit.

b. Assessment en audit
Het batig saldo van 2018 biedt mogelijkheden om het project te verbeteren en verduurzamen. Om
er achter te komen hoe dit het beste kan gebeuren, is besloten om in 2019 eerst een assessment
(alyse van algemene aspecten van het project en het in kaart brengen van verbetermogelijkheden)
en een audit (toetsing van het functioneren van het project waarbij gekeken wordt naar mogelijke
problemen en risico’s) uit te voeren. Na de uitvoering hiervan zullen we gaan investeren in
verbeterprocessen.
De antwoorden op vragen als:
- wat zijn sterke punten binnen onze organisatie en hoe kunnen we deze uitbouwen?
- welke mogelijkheden kunnen we de oudere kinderen in het project aanbieden?
- wat zijn goede mogelijkheden voor empowerment van de deelnemende vrouwen?
- hoe kunnen we de community beter bij het project betrekken?
zullen leidend zijn voor de processen die in 2019 in gang gezet zullen worden.
Voor het assessment en de audit is een bedrag gereserveerd van €2.000,-.
c. Werkverschaffing en empowerment
Deelnemende moeders krijgen les over onderwerpen als business, sparen en money management.
Om hen een kans te bieden om in de toekomst in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien en
zelfstandig voor hun kinderen te kunnen zorgen, willen we de vakscholing die Mama and Me Uganda
biedt uitbreiden. Het assessment zal ons inzicht geven in hoe we dit het beste kunnen doen. Los
daarvan zullen we individuele aanvragen van moeders voor micro-kredieten blijven beoordelen en
toekennen. Wanneer zij door de social workers klaar worden bevonden om met een micro-krediet
zelfstandig een kleine business op te starten of uit te breiden, zal bekeken worden in hoeverre
Stichting Mama and Me Uganda hier financieel zal bijdragen. Hiervoor wordt een bedrag van €250,gereserveerd.
d. Medische zorg en preventie
Mama and Me Uganda zal ook in 2019 medische zorg mogelijk maken voor de kinderen die bij het
project zijn aangesloten in nabijgelegen ziekenhuizen of klinieken. Per maand wordt een bedrag van
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€65 beschikbaar gesteld voor dit doeleinde. Daarnaast is het belangrijk om preventief te werk te
gaan en medische problemen te voorkomen. Door trainingen te verzorgen voor de moeders en
medewerkers die aangesloten zijn bij het project, kunnen zij geadviseerd worden m.b.t. betere
hygiëne, voeding, kinderverzorging, veiligheid en andere preventiemaatregelen treffen zowel binnen
het centre als thuis.
Toelichting
Medische zorg
Preventie: trainingen
Totaal

Begrote uitgave voor 2018 in €
780
150
930

e. Family planning en pre- en postnatale zorg
Binnen het project wordt aandacht besteed aan family planning. De moeders die deelnemen aan het
project kunnen via Mama and Me Uganda een vergoeding krijgen voor anticonceptie. In 2019 willen
we de kennis van de deelnemende moeders betreffende family planning, zwangerschap en
babyverzorging vergroten middels trainingen.
We proberen moeders te overtuigen om zelf de verantwoording te nemen om voor hun kindje te
zorgen. Ook wanneer iemand in verwachting is, vragen we van de vrouwen om zich verantwoordelijk
op te stellen en de maanden voor de geboorte bijvoorbeeld geld te sparen voor een baby-uitzet. In
de praktijk verloopt dit zeer moeizaam. Om een veilige bevalling voor moeder en kind te realiseren
en moedersterfte terug te dringen, proberen we de vrouwen te motiveren om naar
zwangerschapscontroles in het ziekenhuis te gaan en in het ziekenhuis te bevallen. Wanneer we zien
dat zij zelf verantwoording nemen, willen we hen verder op weg helpen door hen tegemoet te
komen in de ziekenhuiskosten en eventueel te ondersteunen bij de aanschaf van de nodige
babyspulletjes. Er wordt een bedrag van €580 gereserveerd om tenminste een aantal van 5
aanstaande moeders financieel bij te kunnen staan vóór, tijdens en na de bevalling.
De bestuursleden in Nederland zullen in samenwerking met het team in Oeganda inventariseren hoe
zo effectief mogelijk training gegeven kan worden betreffende family planning, pre- en postnatale
zorg en babyverzorging. Hiervoor zal samenwerking worden gezocht met organisaties die hierin
gespecialiseerd zijn. Naderhand zullen de trainingen geëvalueerd worden.
f. Toegang tot scholing
In 2019 zullen tenminste 10 kinderen middels Mama and Me sponsorship naar de basisschool gaan.
Van de moeders word verwacht dat zij hun kinderen daadwerkelijk naar school sturen en dat zij
ouderbijeenkomsten op school bijwonen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de aanschaf van enkele
schoolbenodigdheden voor het kind, verdere kosten worden middels Mama and Me sponsorship
gedekt.
Één moeder start in 2019 binnen het voortgezet onderwijs. Zij wordt sinds 2015 ondersteund door
Stichting Mama and Me Uganda. In 2016 is zij, toen haar dochtertje enkele maanden oud was, weer
naar school gegaan en vorig jaar heeft zij de basisschool afgerond. Alle schoolkosten worden door de
stichting gedekt en haar dochtertje komt op weekdagen naar het Mama and Me babysitter centre.
Team member Olivia de schoolgang van de kinderen en de moeder in Oeganda nauwkeurig en
rapporteert hier maandelijks over naar het team in Nederland. Zo wordt ook mogelijk gemaakt dat

Stichting Mama&Me Uganda - info@mamaandmeuganda.com - www.mamaandmeuganda.com
ANBI 855255997 - KVK 63484943 - IBAN NL95 SNSB 0922 9609 17

70

de vaste sponsoren van enkele kinderen tenminste elk kwartaal nieuws krijgen over hoe het met hun
sponsorkind gaat.
Toelichting
10 kinderen naar de basisschool
1 moeders naar het voortgezet onderwijs
Totaal

Begrote uitgave voor 2018 in €
900
500
1.400

g. Kwalitatief ‘volunteering’
Het bestuur verdiept zich sinds 2016 in de effecten van vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden.
Onderzoek geeft aan dat deze, ondanks de goede bedoelingen, vaak zeer negatief uit kunnen
pakken. We voelen ons verantwoordelijk, en ter bescherming van de kinderen en moeders
genoodzaakt, om eventuele toekomstige vrijwilligers en bezoekers heel duidelijk te wijzen op
eventuele effecten van hun bezoek op de kinderen en moeders. Denk hierbij aan zaken als privacy,
of het bezoek ten behoeve van de kinderen en moeders of enkel voor de vrijwilliger zelf is, en of de
vrijwilliger daadwerkelijk een relevante, professionele bijdrage kan leveren aan het project, het liefst
voor een langere termijn. Deze bijdrage zou volgens ons enkel gemaakt kunnen worden door
professionele kennis te delen met de moeders en werkers van het project. Het is immers hún taak
om met de kinderen te werken.
Om de kwaliteit van de ervaring van het vrijwilligerswerk voor zowel het team, de moeders en de
kinderen als de vrijwilliger te verbeteren, zullen we ook in 2019 enkele richtlijnen nastreven:
-

vrijwilligers zijn welkom mits zij aantoonbaar relevante expertise kunnen brengen;
goede informatieverschaffing voor de vrijwilliger ten behoeve van bewustwording
vooraf (www.thinkchildsafe.org is hierbij een leidraad);
supervisie vanuit het Nederlandse en Oegandese team tijdens de periode dat de
vrijwilliger voor het project in Oeganda is;
het opstellen van een individueel werkplan per vrijwilliger in samenwerking met het
team in Oeganda;
aanpassen en in acht nemen van het vrijwilligersprotocol (in 2016 opgesteld door het
team in Oeganda, in samenwerking met een expert uit Nederland).

Behalve het nastreven van deze richtlijnen omwille van de bescherming van betrokkenen binnen ons
eigen project in Oeganda, heeft Stichting Mama and Me Uganda als doel het onderwerp
‘voluntourism’ verder bespreekbaar te maken in Nederland en onze visie met anderen te delen.

4. Kennisuitwisseling
Stichting Mama and Me Uganda ziet het als haar taak om ervaringen en kennis te delen en
transparant te zijn in haar informatieverschaffing. Niet alleen teneinde inzicht te geven naar
mogelijke donateurs, maar ook om het draagvlak van ontwikkelingssamenwerking te vergroten,
door openheid te geven en bewustwording te bevorderen betreffende ontwikkelingswerk, specifiek
in Oeganda, waar particuliere initiatieven al decennia lang actief zijn. Deze bijdrage kan zowel van
nut zijn voor het verbeteren van de situatie in Oeganda, als voor kwaliteitsverbetering van
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ontwikkelingswerk door particuliere initiatieven. De voorlichtingsactiviteiten kunnen worden
opgesplitst in:
a. Voorlichting gericht op het vergroten van draagvlak/bevorderen van bewustwording
betreffende ontwikkelingssamenwerking door het bieden van transparantie en openheid;.
b. Door wekelijkse berichtgeving vanuit Oeganda openbaar te maken op
www.mamaandmeuganda.com en www.facebook.com/mamaandmeuganda.
c. Stichting Mama and Me Uganda is bereid om haar ervaringen en kennis op scholen,
ontwikkelingssamenwerkingsgroepen en evenementen e.d. uit te dragen. Openheid en
transparantie over zowel mijlpalen als valkuilen, kunnen andere particuliere initiatieven
mogelijk richting geven.
- Hiertoe heeft Stichting Mama and Me Uganda in 2017 ook ‘Platform Oeganda’
opgericht, waarbij stichtingen die actief zijn in bij elkaar komen om kennis en ervaringen
uit te wisselen. In 2019 zal Diede Martens zich als voorzitter van dit platform hiervoor
blijven inzetten.
d. Voorlichting gericht op het werven van fondsen. Om de activiteiten uit te kunnen blijven
voeren zoals in dit beleidsplan beschreven, blijven we vooralsnog afhankelijk van donaties
en subsidies. Het bestuur zoekt naar fondsen door informatie betreffende het werk van
Stichting Mama and Me Uganda actief uit te dragen in Nederland. We proberen hierbij zo
goed mogelijk rekening te houden met de privacy en waardigheid van de projectleden,
onder andere door hen toestemming te vragen voor het gebruik van bijvoorbeeld
beeldmateriaal.
Fondsenwerving is gericht op incidentele donaties en subsidies, evenals op fondsen die
bereid zijn Mama and Me Uganda voor langere tijd van sponsoring te voorzien. Het bestuur
schrijft bedrijven, vermogensfondsen en service clubs aan en schrijft zich in voor
evenementen waarbij fondsen worden geworven. Daarnaast zoekt het bestuur in zowel haar
eigen omgeving als daarbuiten (bijv. door de stichting uit te dragen in tijdschriften e.d.) naar
maandelijkse donateurs. Op de website en facebookpagina worden volgers geïnformeerd
door middel van nieuwsbrieven (per kwartaal) en ook het jaarverslag wordt daar inzichtelijk
gemaakt. Sponsoren die een kind sponsoren zodat het naar school kan gaan, worden elk
kwartaal op de hoogte gesteld van de voortgang.
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5. Organisatie
Stichting Mama and Me Uganda (Nederland) werkt direct samen met CBO (Community Based
Organisation) Mama&Me Group in Oeganda, als zijnde één organisatie Mama and Me Uganda. Er is
bijna dagelijks contact tussen de stichting in Nederland en de uitvoerende organisatie in Oeganda.
Zie onderstaand organigram.
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Het bestuur in Nederland is belast met het besturen van de stichting, zoals vastgelegd in de akte,
houdende oprichting en statuten van de Stichting Mama and Me Uganda d.d. 4 juni 2015. De
vrijwilligers in Nederland zetten zich op verschillende manieren in voor de Stichting Mama and Me
Uganda (bijv. fundraising, uitdragen van de Stichting). De taken voor de vrijwilligers zijn meestal
kortdurend van aard.
Het bestuur in Oeganda (Mama&Me Group CBO), beschikt over een constitutie gelijkwaardig aan de
statuten van de Stichting Mama and Me Uganda, goedgekeurd door de Community Development
Officer van het Danida-Walukuba-Jinja-disctrict (2014).
De leden van het bestuur en vrijwilligers van Stichting Mama and Me Uganda genieten geen
beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten, indien vooraf aangevraagd en goedgekeurd door het
bestuur.
In Oeganda krijgen de bestuursleden en het uitvoerend personeel van Mama&Me Group een salaris,
bekostigd vanuit de Stichting Mama and Me Uganda (Nederland).
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Stichting Mama and Me Uganda werkt samen met Wilma Kok van Narande Uganda, Tjeko,
FARMSTEW, Stichting MommaLuv, TUSC (Transport for Ugandan Sick Children), Masese HELP school,
Masese Co-Education Nursery School, Walukuba East Primary School en Birthing Kit Foundation
Australia. Het gaat hier om het uitwisselen van informatie, ervaringen en middelen. Daarnaast zijn
we aangesloten bij Partin (brancheorganisatie voor particuliere initiatieven), Stichting
Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer (SOB), Stichting Ontwikkelingssamenwerking Sint Anthonis
(OSSA) en Platform Oeganda.

6. Administratie
De voorzitter is bevoegd tot het beheren van het stichtingsvermogen en het overboeken van door
het bestuur goedgekeurde vergoedingen en andere kosten. Per maand wordt een budget over
gemaakt naar het project in Oeganda, dat schriftelijk is aangevraagd door het team aldaar. Dat team
geeft na elke maand een verantwoording van de uitgaven. Het geheel wordt inzichtelijk gemaakt in
maand- en jaarverslag. De administratie zal maandelijks worden gecontroleerd en geregistreerd
door de penningmeester.

7. Financiën
Voor de genoemde projecten en activiteiten heeft Stichting Mama and Me Uganda voor 2019 de
volgende kosten begroot.
Toelichting
Mama and Me babysitter centre: voeding en benodigdheden
Medische zorg, family planning en pre- en postnatale zorg
en preventieve trainingen
Salarissen werkers en babysitters
Scholing
Werkverschaffing en empowerment (naaicursus en micro-kredieten)
Overig (onderhoud Mama and Me babysitter centre, noodhulp,
communicatie, transport, diversen, onverwachte kosten)
Kosten in Nederland (o.a. bank- en overschrijvingskosten)
Assessment en audit
Totaal

Verwachtte kosten in 2019 in €
4.00074
1.510

Bedankt voor uw interesse. Dat we samen met u weer vele stappen mogen zetten in 2019.
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1. Voorwoord
Met trots en dankbaarheid presenteren we u dit jaarverslag over 2017. Het was een boeiend jaar.
Het jaar waarin we na een vliegende start de bouw van het Mama and Me babysitter centre konden
verwezenlijken. Dagelijks komen hier meer dan 20 kinderen en hun (tiener)moeders, die we op
verschillende manieren proberen te ondersteunen zodat zij zelf voor hun kindje kunnen blijven
zorgen.
In dit jaarverslag blikken we terug op zowel de successen als de tegenslagen die we het afgelopen
jaar tegen kwamen. Het reilen en zeilen binnen een stichting die werkzaam is in Oeganda gaat niet
altijd over rozen, maar het waar kunnen maken van onze drijfveer dat geen kind gescheiden zou
mogen worden van zijn ouder door pure armoede, maakt ‘t werk meer dan waard.
Alle hulp en steun die we hiervoor ontvangen vanuit Nederland is telkens weer een enorme
bemoediging om hetgeen te blijven doen wat we doen, zodat de kinderen, ondanks de heersende
armoede, daar kunnen blijven waar ze horen: bij hun mama.
Bij deze willen we u, geïnteresseerden in Mama and Me Uganda, die ons op welke manier dan ook
ondersteunt, dan ook nog eens extra bedanken voor uw betrokkenheid.
Diede Martens, founder/voorzitter Stichting Mama and Me Uganda
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2. Over de Stichting Mama and Me Uganda
Oeganda is een land op de evenaar in Oost-Afrika. Volgens Unicef Uganda leeft bijna 20% van de
bevolking onder de absolute armoedegrens24. ‘Absolute armoede’ is het gebrek aan geld om te
voorzien in basisbehoeften, zoals voedsel, kleding en onderdak. Armoede kan in geld worden
uitgedrukt op basis van de maandelijkse (of jaarlijkse) uitgaven van een bepaald individu. Die
uitgaven worden vervolgens vergeleken met een drempel die de armoedegrens wordt genoemd
(€1,60 per dag). Armoede is echter veel meer dan het gebrek aan geld. Het gaat ook om ontbering
op andere belangrijke gebieden van welzijn, zoals onderwijs, gezondheid, water en huisvesting25.

De doelgroep van Mama and Me Uganda, jonge moeders en hun baby’s in Oeganda die beneden de
absolute armoedegrens leven, komt grotendeels uit de sloppenwijk Masese. Deze enorme
sloppenwijk, aan de rand van de stad Jinja, kan onderverdeeld worden in sub-sloppenwijken. Een
aantal vrouwen dat deelneemt aan het project, komt uit Masese III, ook wel Masese Karamoja
genaamd, omdat het overgrote deel van de inwoners uit Karamoja komt.
Karamoja is een regio in Noord-Oeganda, grenzend aan Zuid-Sudan en Kenia. De regio is
geclassificeerd als een van ’s werelds armste gebieden, met hoge percentages ondervoeding; een
onevenredig aantal inwoners (82%) leeft in absolute armoede. Voedselonzekerheid is een groot en
voortdurend probleem. Klimaatverandering ondermijnt de toch al beperkte middelen en
ontwikkeling in Karamoja door terugkerende en langdurige droogtes of juist plotselinge
overstromingen26.
Het gebied kent een complexe geschiedenis met veel geweld. Heden ten dagen zorgen uitsluiting,
analfabetisme, slechte infrastructuur, totale onzekerheid en algehele ongezonde
levensomstandigheden ervoor dat het gebied zich nog steeds zeer moeizaam ontwikkelt.

24

https://www.unicef.org/uganda/Social_Protection_Investment_Case_July_2017.pdf
http://www.worldbank.org/en/country/uganda/brief/uganda-poverty-assessment-2016-fact-sheet
26 https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/170130_Karamoja_Food_Security_Climate_Screening.pdf
25
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Duizenden mensen verlaten het gebied op zoek naar een beter leven in de steden. Maar met hun
achtergrond, lukt het ze nauwelijks om daadwerkelijk een betere levensstandaard te bereiken.
Masese III is een sloppenwijkgedeelte dat bestaat uit hutten van leem. De inwoners hebben geen
eigen grond en huren de hutten van zogenaamde landlords. Door het gebrek aan (eigen) land
hebben ze geen mogelijkheden om zelf voedsel te verbouwen en ze komen maar moeilijk aan werk
in de stad. Vaak worden ze openlijk gediscrimineerd. De uitzichtloze situatie van honderden mensen
met weinig toekomstperspectief bij elkaar in een sloppenwijk zonder enige voorzieningen als
toiletten en stromend water is een bron voor armoede, honger, ziekten, werkloosheid, verslaving en
prostitutie. Veel kinderen worden letterlijk uit deze armoede en uit hun eigen leefomgeving gehaald
en komen in een weeshuis terecht. Echter de prijs die ouder en kind hiervoor betalen is dat ze van
elkaar gescheiden worden.
Wereldwijd leven 8 miljoen kinderen in instituten. Een alarmerend percentage van 80% van deze
kinderen in weeshuizen wereldwijd heeft een ouder die nog in leven is27. Mama and Me is van
mening dat een kind nooit vanwege armoede van zijn ouder gescheiden zou moeten worden, maar
dat er naar mogelijkheden moet worden gezocht in de vorm van ondersteuning van de ouder(s), om
dit te voorkomen. Deze visie nastrevend, reikt Mama and Me Uganda handvatten aan voor jonge
moeders en hun kinderen die in de omstandigheden van de Masese sloppenwijken moeten zien te
overleven. Dit wordt samengevat in het doel dat Mama and Me Uganda beoogt:
‘het (financieel) ondersteunen, begeleiden, opleiden, coachen van jonge moeders en hun baby’s in
Oeganda, in daartoe op te richten opvangcentra, gericht op een menswaardig, zelfstandig bestaan.’
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De basis van Mama and Me Uganda is het Mama and Me babysitter centre. Dit bevindt zich in
Danida, een ietwat beter ontwikkelde wijk op steenworp van Masese III. Het project wordt er
volledig gerund door twee social workers, Olivia en Peter. Zij worden ondersteund door medewerker
Kevin. In het babysitter centre zijn dagelijks zo’n 3 moeders uit het project werkzaam als babysitter.
In 2017 namen er meer dan 25 moeders en meer dan 30 kinderen deel aan het project. Met
uitzondering van enkele feestdagen en een bouwweek, was het centre het gehele jaar geopend van
maandag tot vrijdag. De kinderen krijgen er ontbijt, lunch en een tussendoortje: in 2017 hebben we
de kinderen van meer dan 3000 ontbijtjes en 3000 lunches voorzien.

27

http://www.thinkchildsafe.org/thinkbeforedonating/wp-content/uploads/Keeping-Children-Out-of-Harmful-InstitutionsSave-The-Children.pdf
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>30 vaste deelnemende moeders
Meer dan 30 kinderen kwamen
doorlopend naar het Mama and
Me babysitter centre

2017
7 kinderen en één moeder gingen naar
school met Mama and Me sponsorship

3 vaste medewerkers en 3
babysitters ter plaatse

Mama and Me Uganda heeft meer dan
6000 maaltijden bereid voor de kinderen
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In Nederland bestaat het bestuur uit Diede Martens (voorzitter), José Daanen (penningmeester),
Yvonne van Driel (adviserend bestuurslid) en Zummi Mwaheed (grafisch design). We zijn momenteel
zoekende naar een secretaris. Gedurende het afgelopen jaar zijn er vanuit verschillende hoeken
ondersteunende activiteiten verricht ter ondersteuning van de stichting, bijvoorbeeld door
vrijwilligers of serviceclubleden, die wij zeer dankbaar zijn.
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3. Een terugblik op de projecten in 2017
3.1. Bouw Mama and Me babysitter centre
Na een vliegende start eind 2016 is de bouw van het Mama and Me babysitter centre nu voor een
heel eind voltooid. Halverwege het jaar verhuisde het hele boeltje naar het nieuwe centre en
sindsdien genieten de moeders, kinderen en werkers van de ruimte, veiligheid en zekerheid die dit
biedt. In augustus was voorzitter Diede Martens met een klein team van vrijwilligers ter plaatse en
werd er een begin gemaakt met de afwerking van het pand. Een fotoverslag geeft het beste weer
hoe we dit jaar van fundering, tot verhuizing, tot afwerking zijn gekomen.

Januari. De fundering is gestort en de eerste muurtjes worden opgemetseld.

In februari wordt het dek gestort.
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We besloten zo snel mogelijk verder te bouwen, zodat het gebouw in gebruik genomen kon worden. Het huidige huurpand was namelijk niet erg geschikt.

In maart kon er gestuukt worden en werd er elektriciteit aangelegd. Alles zodat we het huurpand waarin het project tijdelijk verbleef snel konden verlaten.
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Er werd een poort geplaatst zodat het hele buitenterrein afgesloten kon worden. In maart kon er eindelijk verhuisd worden! Iedereen hielp een handje mee.

81

Na de verhuizing genoten de kinderen van hun herwonnen ruimte. Het centre moest echter langer dan een week gesloten worden toen er volop aan de
tweede verdieping werd gebouwd. Een bouwput waar meer dan 25 kinderen rondlopen is immers voor niemand veilig.

Een aantal moeders besloot letterlijk een steentje bij te dragen toen zij in die dagen niet als babysitter aan het werk konden. In juni kwam het dak er op.
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Nadat het dak er op zat, werd het centre al snel weer geopend. Nog steeds geen ideale situatie, maar toch veiliger dan de sloppenwijk waar een groot aantal
van de kinderen woont.
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In Oeganda is het gebruikelijk dat het werkvolk mee eet.
De babysitters kookten dagelijks een extra portie voor de bouwvakkers. In juni werd er begonnen met stuken.

Een natuurstenen rand rondom de hele onderkant van het gebouw moet het pand beschermen tegen fikse regenval en waterstromen.
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In augustus wordt er samen met het team uit Nederland gewerkt aan de afwerking.
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De buitenkeuken heeft een speciale deur, zodat kinderen de keuken niet in kunnen. De twee pitlatrines en wasruimte bevinden zich in een hoek van het
terrein. Het grootste gedeelte van het terrein wordt met natuursteen betegeld.

In augustus is een begin gemaakt met het verven van de buitengevel. Buiten zijn speeltoestellen geplaatst.
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Een aantal dingen moeten nog gebeuren. Zo zijn er wel al twee toiletruimtes in het pand
aangebracht, maar nog geen sanitair of riolering. De omheiningsmuur moet nog een stukje hoger
gebouwd worden, daarna gestuukt, en er moet prikdraad op geplaatst worden om ongewenste
indringers buiten te houden. Buiten moet nog een klein gedeelte betegeld worden. We maken
gebruik van leidingwater. Om water(kosten) te besparen, kan er nog een dakgoot gemaakt worden
die het regenwater naar een nog te plaatsen watertank leidt. Door gebruik te maken van zo’n tank,
is men tevens altijd verzekerd van water, óók als er problemen zijn met het nationale leidingwater.
3.2. Het Mama and Me babysitter centre – activiteiten
In het prachtige nieuwe pand vinden behalve de kinderopvang, nog veel meer activiteiten plaats.
Elke dinsdagavond is er meeting. Van alle moeders wordt verwacht dat ze hierbij aanwezig zijn; er
worden onderwerpen als kinderverzorging, hygiëne, geld sparen, family planning en voeding
behandeld.
Oeganda maakte begin van dit jaar het randje van een hongersnood mee. De voedselprijzen stegen.
Mama and Me Uganda bleek opnieuw een vangnet voor de moeders en kinderen die bij het project
zijn aangesloten. Met extra hulp vanuit Nederland kon het project in voeding blijven voorzien, iets
wat de moeders thuis niet altijd meer lukte.
Het hele team maakte een moeilijke tijd door toen één
van de moeders door een paar anderen ervan beticht
werd hekserij te beoefenen. Wekenlang werd het centre
in Oeganda beheerst door angst, de wens om de
beschuldigde moeder uit het project te zetten, angst en
tegelijkertijd de vraag of de andere moeders wel de
waarheid spraken. Na een aantal weken werd de
waarheid definitief achterhaald: een groepje moeders
had de beschuldigingen zelf in het leven geroepen,
omdat er jaloezie heerste ten opzichte van de
beschuldigde moeder, die als vooruitstrevende
babysitter steeds belangrijker was geworden binnen het
project. Hoewel er altijd geprobeerd wordt om éénheid
te creëren binnen het project, bijvoorbeeld ook tijdens
de dinsdagmeetings, is het niet de eerste keer dat er
een dergelijk probleem optreedt. Het is dan zó
belangrijk om goed te kijken naar wat er precies speelt,
naar onderliggende (persoonlijke) problemen, en steeds
terug te komen op onderwerpen als respect en
eerlijkheid en de nog steeds af en toe de kop op
stekende stammenstrijd in te dammen.
Het jaarlijks terugkerende Mama and Me-uitje vond
plaats in augustus en de derde verjaardag van het project werd gevierd in oktober. Twee ontzettend
feestelijke dagen waar frisdrank, lekker eten en taart bij hoorden. We hebben de kinderen die al
vanaf de oprichting van de stichting bij het project horen zien groeien. Reden genoeg voor een
feestje.
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Nieuw op het programma was de Papa and Me-day. Om de betrokkenheid van vaders te vergroten,
waren zijn allen uitgenodigd op deze speciale dag. Twee vaders kwamen opdagen. Zij hebben
genoten van de speciaal georganiseerde Mama and Me voetbalwedstrijd waaraan hun koters
meededen.

De voetbalwedstrijd op Papa and Me-day, het jaarlijkse uitje en wachten op taart en frisdrank voor Mama and Me’s derde verjaardag.

3.3. Medische zorg
Kinderen die bij het project zijn aangesloten, krijgen indien nodig medische zorg. Door kordaat en
tijdig in te grijpen bij bijvoorbeeld diarree, lusteloosheid of vermoeden van malaria kan vaak erger
voorkomen worden. Maandelijks wordt er een bedrag beschikbaar gesteld voor medische zorg.
Hiervan kunnen moeders indien nodig met hun kind naar een nabijgelegen kliniek of ziekenhuis. Een
enkele keer wordt een kind opgenomen. Met name in het regenseizoen, hebben de kinderen vaker
last van malaria, verkoudheid en griep ondanks voorzorgsmaatregelen (klamboe, hygiëne, goede
voeding). Dan staan de kinderen soms in de rij bij social worker Olivia die een hoestdrankje of
vitaminedruppels uitdeelt.
Er wordt geregeld een dokter bij het centre uitgenodigd voor check-ups
en preventie. Olivia zegt over het laatste bezoek (in november): ‘We
have had several health camps at the centre where we did AIDS
screening. Am happy to report to that all our mothers and children
are negative.’
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3.4. Family planning, pre- en postnatale zorg
Zwangere moeders die bij het project zijn aangesloten worden
aangemoedigd om in het ziekenhuis te bevallen en voor pre- en
postnatale zorg te gaan. Zij krijgen een Birthing kit met daarin de
benodigdheden om in een ziekenhuis te mogen bevallen (steriele
handschoenen, gaasjes, afbindkoortje voor de navelstreng, watten,
steriele mesjes, een zeiltje en zeep). Wij verwachten van de moeders
dat zij het één en ander bij elkaar verzamelen voor de babyuitzet.
Daarnaast worden ze, in samenwerking met Stichting Mommaluv,
ondersteund middels een kraampakket.
Een behoorlijk aantal moeders uit het project maakt gebruik van family
planning, die bekostigd wordt door de stichting. Twee moeders die bij
het project zijn aangesloten bevielen dit jaar van gezonde baby’s en
ook dit jaar wist een aantal veelal jonge zwangere
vrouwen het project te vinden voor tijdelijke
ondersteuning. Één van hen heeft zich na de geboorte
van haar dochtertje officieel bij het project aangesloten.
Ook moeders die niet aangesloten zijn bij het project
kregen onze ondersteuning, bijvoorbeeld door het
uitdelen van Birthing kits.
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3.5. Educatie
Één moeder en zeven kinderen gingen dit jaar middels Mama and Me sponsorship naar school. Zij
gaan naar verschillende Primary schools. Voor de kleintjes hebben we dit jaar volop ingezet op preeducation binnen het Mama and Me babysitter centre. Team member Kevin heeft adviezen en
begeleiding gekregen voor een goede aanpak hierin. Spelen, leren en ontwikkelen moeten hand in
hand gaan.

Kinderen bij het Mama and Me babysitter centre.

Amina met haar schoolrapport.

Kevin en de kinderen bij het babysitter centre.
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Het Mama and Me babysitter centre heeft sinds dit jaar een mooie speelruimte met volop speel- en
leermaterialen. De moeders, babysitters en werkers bleken met veel materialen niet bekend. Op
veel scholen in Oeganda ontbreekt soortgelijk materiaal. Toch zien zij de waarde van spelend leren
wel degelijk in. Er wordt nu gewerkt met een dagrooster waarin ruimte is voor samen eten, spelen,
leren, rusten en dagelijkse verzorging. Dit heeft rust en regelmaat geschept in het centre.

Bij het nieuwe Mama and Me babysitter centre kan zowel buiten als binnen gespeeld worden.

Je bent nooit te oud om te leren. Een groepje moeders zette, nadat dit onderwerp veelvuldig
aandacht heeft gekregen bij de dinsdagmeetings, zelf een gezamenlijk spaarprogramma op. Het
eerste spaargeld werd door drie moeders ingezet om er een waterfilter van aan te schaffen met
ondersteuning vanuit de stichting. Één moeder bedacht een businessplan voor de verkoop van
kleding en hiervoor kreeg zij een micro-krediet.
Bijna alle moeders sloten zich aan bij de wekelijkse Video-interactietraining die de Nederlandse
Wilma Kok van mei tot september verzorgde bij het babysitter centre. Door het opnemen van korte
fragmenten en het later terugkijken naar gebeurtenissen leerden moeders en babysitters van hun
eigen gedrag. Terugblikken, kijken naar wat goed ging en dit ook in de toekomst inzetten. Leren van
ervaringen. Het heeft duidelijk zoden aan de dijk gezet, merkte ook Diede tijdens haar bezoek in
augustus. Babysitters en kinderen reageren rustiger op elkaar; er is ruimte gekomen voor een meer
ontspannen sfeer en Wilma is van groot belang geweest in
het nieuwe speel-leersysteem dat we nu gebruiken in het
centre. Zij zal na een kort verblijf in Nederland begin 2018
onder de vlag van haar project ‘Narande Uganda’ terug
gaan naar Oeganda om zich volledig in te zetten als videointeractietrainer voor de Oegandese bevolking. We hopen
haar ook in 2018 te kunnen verwelkomen binnen ons
project.

Wilma geeft video-interactietraining bij het centre.
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3.6. Bezoek team uit Nederland
Het team uit Nederland bezocht in augustus het project,
vergezeld door een aantal vrijwilligers, die zowel in Nederland
als in Oeganda intensief gewezen zijn op het
vrijwilligersprotocol dat binnen de stichting wordt gehandhaafd
om (vaak onbedoelde), maar eventueel ongewenste effecten
van vrijwilligerswerk te voorkomen.
De vrijwilligers hebben samen met lokale werklui meegewerkt
aan de afwerking van het Mama and Me babysitter centre.
Diede hield zich met name ook bezig met het reilen en zeilen
binnen het project. Na een jaar van contact via internet met de
team members in Oeganda, is het heel prettig om op locatie
Één van de kinderen kijkt toe hoe de vrijwilligers aan het
werkelijk weer eens in gesprek te kunnen gaan.
werk zijn bij het babysitter centre.
Een klein groepje uit Nederland maakte samen met werkers Olivia en Peter een tripje naar
Karamoja, om het afgelegen gebied te bezoeken waar een groot aantal moeders uit het project
vandaan komt. Olivia benadrukte na deze reis nog eens het belang van wat we doen voor de mensen
in Masese. Nu zij zelf in het afgelegen gebied was geweest en de leefsituatie van de mensen had
gezien, zou zij het liefst nog veel meer mensen kunnen bereiken via het project.
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Olivia werd uitgenodigd voor een traditionele dans, in het dorpje Loi, Karamoja.

Dit soort onderwerpen blijven belangrijk om te bespreken. Hoe gaan we verder in de toekomst?
Waar leggen we de nadruk op? Hoe gaan we om met tegenslagen? Meer hierover in het beleidsplan
2018.
3.7. Voluntourism
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Er is niet alleen vóór en tijdens het bezoek van de vrijwilligers uitgebreid aandacht besteed aan de
(soms onbedoeld negatieve) effecten die deze bezoekjes met zich mee kunnen brengen: in het
najaar deed Mama and Me Uganda mee met de
campagne ‘#StopWeeshuistoerisme’ van het Better Care
Network Netherlands. Diede werd geïnterviewd voor de
website (https://www.stopweeshuistoerisme.nl/mijnonderbuikgevoel-zei-dit-klopt-van-geen-kant/) en
gevraagd om op NPO Radio 1 over het onderwerp te
spreken (https://www.nporadio1.nl/de-nieuwsbv/onderwerpen/432861-stop-weeshuistoerisme-metdiede-martens-en-jolijn-van-haaren).
Het Better Care Network Netherlands (een overkoepelend netwerk geleid door organisaties als
Defence for Children, UNICEF Nederland en SOS Kinderdorpen) wil het ‘weeshuistoerisme’
beëindigen en zich inzetten voor het creëren van alternatieven. Stichting Mama and Me Uganda is in
2014 opgericht als tegenreactie op de vele weeshuizen in Oeganda waarin veelal kinderen wonen
die nog gewoon ouders hebben. Het bieden van dagopvang voor kinderen en empowerment voor de
moeders, een project gerund door lokale werknemers, blijkt zo’n alternatief. Om openheid te geven
naar de buitenwereld, verwelkomen we sporadisch bezoekers of vrijwilligers, die terdege op het
bezoekers-/vrijwilligersprotocol gewezen worden.
89
3.8. Platform Oeganda
Om het sociale netwerk tussen projecten die actief zijn in Oeganda te versterken, hebben we dit jaar
‘Platform Oeganda’ opgericht. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest waarbij zo’n 10
projecten zich aansloten om kennis, vaardigheden en ervaringen te delen. Wilma Kok, die de videointeractietraining verzorgt binnen het babysitter centre, is één van de leden. De samenwerking met
haar maakt het belang van een dergelijk netwerk direct duidelijk.
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4. Mama and Me Uganda in Nederland
Er is bijna dagelijks contact tussen het team in Nederland en het team in Oeganda via het internet.
Goede communicatie tussen de plek waar de financiële ondersteuning vandaan komt, en waar deze
10.000 km verderop besteed wordt, blijft ontzettend belangrijk.
Halverwege dit jaar is onze secretaris afgetreden. We zijn zoekende naar een bevlogen persoon die
deze rol wil overnemen. Yvonne van Driel is toegetreden als adviserend bestuurslid. Zij is een
onuitputtelijke bron van ervaring en kennis met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en een
fantastische aanwinst voor de stichting.
Ook dit jaar hebben we weer ondersteuning gekregen vanuit verschillende vrijwilligers in Nederland.
Hun inzet is van ontzettend grote waarde. Verkoop van sieraden die door de moeders in Oeganda
zijn geweest op verschillende locaties in Nederland, een aangeboden workshop kindermassage om
in Oeganda te initiëren, de organisatie van een concert waarvan de gehele opbrengst naar de
stichting gaat… De ontzettend veelzijdige inzet geeft ons telkens weer veel energie om te blijven
doen wat we doen!
Stichting Mama and Me is aangesloten bij Partin (brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven),
Stichting Ontwikkelingswerking Sint Anthonis, Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer,
Platform Oeganda en Sponsorkliks. Wie via de website van laatstgenoemde online aankopen doet,
kan Mama and Me Uganda als sponsordoel kiezen, waardoor we een commissie ontvangen zonder
dat de koper iets extra’s hoeft te betalen. De meeste webwinkels, zoals Zalando en Bol.com zijn bij
SponsorKliks aangesloten.
Sinds 01-01-2016 is Stichting Mama and Me Uganda erkend als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Doordat we aan de voorwaarden voldoen, kunnen donateurs (onder bepaalde
omstandigheden) fiscale aftrek toepassen.

5. Uitdagingen
Het initiëren van een project in een ander deel van de wereld is één uitdaging, maar het in stand
houden ervan is een tweede. We hebben te maken met een maandelijkse kostenpost (zoals
beschreven in de financiële verantwoording) waarvoor fondsenwerving nodig blijft. Daarnaast is
blijvende inzet nodig zowel vanuit Nederland als vanuit Oeganda voor bijvoorbeeld het verbeteren
en vernieuwen van projecten. Om het team in Nederland én in Oeganda te ondersteunen, zijn we op
zoek naar een bevlogen vrijwilliger die tevens de taken van secretaris op zich wil nemen.
Onze lange termijn visie is niet zozeer gericht op het onderhouden van het project, maar met name
ook op een toekomstige ‘exit-strategie’, ofwel ‘verzelfstandiging’ zoals bestuurslid Yvonne van Driel
het noemt. Daarmee wordt bedoeld dat het project in Oeganda meer zelfvoorzienend zal moeten
worden voor een duurzamere toekomst, en de afhankelijkheid van de steun vanuit Nederland te
verkleinen. Hiervoor zetten we in op capaciteitsopbouw zodat de lokale organisatie haar eigen
problemen kan identificeren, daar oplossingen voor kan verzinnen, deze kan uitvoeren en waar
nodig externe hulp voor kan vragen.
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Naast dit soort grote vraagstukken, zijn de uitdagingen ook in de dagelijkse dingen te vinden. Er
kunnen problemen zijn in de gezinssituaties van moeders die bij het project betrokken zijn, bij hun
motivatie om een business op te pakken, enzovoort. Ook family planning, hygiëne, kinderverzorging
en ‘baas over eigen lijf’ blijven heikele punten. Veel van zulke gespreksonderwerpen zijn in Oeganda
nog niet geaccepteerd en worden ook door de social workers met moeite besproken. Zij zullen extra
ondersteuning en sturing nodig hebben om deze zaken bespreekbaar te maken. En daarbij moet dan
nog rekening worden gehouden met de Oegandese cultuur en zijn wet- en regelgeving, die vaak zo
ontzettend anders is dan die in Nederland.
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6. Financiële verantwoording
Vlak voor het einde van 2016, ontvingen we een fantastische donatie voor het verwezenlijken van
het Mama and Me babysitter centre. Dit project was een grote kostenpost in 2017, maar dankzij
verschillende donaties hebben we de bouw van het centre nog in dit jaar grotendeels af kunnen
ronden.
Daarnaast hadden we te maken met exploitatiekosten, die moeilijker te werven zijn. Doordat we
konden verhuizen naar ons eigen pand, vielen huurkosten weg. Kosten voor voeding, medische zorg,
onderhoud en salarissen blijven vaste kosten. Voor de scholing van de kinderen zijn er enkele vaste
sponsoren. Maandelijks wordt een bedrag over gemaakt om het babysitter centre en alle activiteiten
draaiende te houden. Dit gebeurt nadat er een gespecificeerde budget-aanvraag is gedaan door het
team in Oeganda én de bestedingsverantwoording van de vorige maand is ontvangen en
goedgekeurd door het team in Nederland. Zo houden we overzicht en transparantie in de uitgaven.
Het bestuur in Nederland werkt op vrijwillige basis. Dit houdt in dat de bestuursleden geen
vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Reis- en verblijfkosten naar en in Oeganda worden
door hen zelf betaald, evenals de kosten die in Nederland worden gemaakt om de werkzaamheden
uit te voeren.
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Inkomsten 2017
Toelichting
Batig saldo 2016
Eenmalige donaties particulieren
Maandelijkse donaties particulieren
Verkoop sieraden, ansichtkaarten
Donaties bedrijven
Donaties humanitaire organisaties (kerken, goede doelen acties,
foundations, stichtingen, vermogensfondsen, inzamelingsacties)
Acties door particulieren
Sponsorship schoolmaatjes
Sponsorkliks
Totaal

Bedrag in €
10.382,72
615,50
1.684,00
297,36
2.933,00
14.148,00
4.203,20
797,50
50,43
35.111,71

Uitgaven 2017
Toelichting
Voeding¹
Medische zorg²
Salaris werknemers en babysitters³
Benodigdheden in het centre⁴
Scholing werknemers⁵
Scholing kinderen/moeder⁶
Noodhulp thuissituaties deelnemende moeders⁷
Pre-, postnatale zorg en family planning⁸
Huur pand⁹
Communicatie¹⁰
Transportkosten Oeganda¹¹
Waterfilters voor personeel/moeders
Overig ¹²
Water en elektriciteit babysitter centre en kapsalon
Feest ¹³
Micro-krediet
Bankkosten Nederland
Overschrijvingskosten transacties naar Oeganda
Kosten website
Bouw Mama and Me babysitter centre
Totaal

Bedrag in €
2.745,65
691,24
3.712,65
500,05
5,12
347,05
48,64
59,65
153,61
276,50
184,33
78,15
288
171,27
128
25,60
115,32
381,21
20,98
17.727,07
27.660,09

Bedrag in UGX
10.724.500
2.700.000
14.501.600
1.953.200
20.000
1.355.500
190.000
233.000
600.000
1.080.000
720.000
305.250
1.124.900
669.000
500.000
100.000
450.400
1.489.000
82.000
69.241.900
108.040.250

¹ ) Voeding voor de kinderen bij het babysitter centre, voor de babysitters en in geval van nood gebruikt door de moeders
thuis.
² )Medische zorg voor de kinderen die aangesloten zijn bij het project.
³ ) Er zijn twee social workers in dienst, ondersteund door een kinderleidster. Elke dag werken er drie moeders als
babysitter. In de periode dat er gebouwd werd, is er tijdelijk een guard ingehuurd ter beveiliging van het pand en de
bouwmaterialen.
⁴ ) Aanschaf gebruiksvoorwerpen, verzorgingsproducten, schoonmaak, kookgerei, kantoorartikelen, enz.
⁵ ) Één dag cursus m.b.t. tienerzwangerschappen waaraan de social worker deelnam.
⁶ ) Scholing (primair basisonderwijs) voor 7 kinderen en één moeder. Sponsoring in inschrijvingskosten, school fees,
aanschaf benodigdheden, uniform, e.d.
⁷ ) Noodhulp in de vorm van voeding aan moeders die het zonder tijdelijke ondersteuning niet redden.
⁸ ) Family planning, pre- en postnatale zorg en kraampakketten voor pas bevallen moeders die bij het project zijn
aangesloten.

Stichting Mama&Me Uganda - info@mamaandmeuganda.com - www.mamaandmeuganda.com
ANBI 855255997 - KVK 63484943 - IBAN NL95 SNSB 0922 9609 17

92

⁹ ) Huur en onderhoud van het Mama and Me babysitter centre en voor een ruimte voor de bouwmaterialen in de eerste
maanden van het jaar.
¹⁰ ) Internet- en telefoonkosten voor het personeel in Oeganda.
¹¹ ) Vervoerskosten voor bijv. het doen van aankopen in de stad en ziekenvervoer van en naar het ziekenhuis.
¹² ) Onderhoud van het centre, condoleances betrokkenen.
¹³ ) Gezamenlijk worden feesten als Pasen, Kerst, jaarlijkse uitje en de Mama and Me verjaardag gevierd.

Saldo
Er is een batig saldo van €7.451,62 op 31 december 2017.
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1. Voorwoord
Aansluitend op het jaarverslag 2017 ziet u hier het beleidsplan van Stichting Mama and Me Uganda
voor 2018, waarin de doelstellingen en plannen voor dit jaar beschreven worden. Daarnaast geven
we in het kort de organisatorische kant van de stichting weer, zoals ook beschreven in de statuten.
Stichting Mama and Me Uganda zal er ook in 2018 weer voor gaan om (tiener)moeders en hun
kinderen in Jinja, Oeganda te ondersteunen om te voorkomen dat zij door armoede van elkaar
gescheiden kunnen worden.
Diede Martens, founder/voorzitter Stichting Mama and Me Uganda

2. Visie en missie
Stichting Mama and Me Uganda reikt handvatten aan voor jonge moeders en hun kinderen die in
zeer armoedige omstandigheden in de sloppenwijken van Masese, Jinja, moeten zien te overleven.
De achterliggende visie is dat geen enkel kind van zijn ouder(s) gescheiden zou moeten worden
vanwege armoede.
In Oeganda is er nauwelijks een vangnet voor kinderen die het risico lopen om door armoede van
hun ouders gescheiden te worden. De oplossing bij (ernstige) armoede wordt vaak gevonden in de
vorm van opvang in een weeshuis. Een alarmerend percentage van 80% van alle kinderen in
weeshuizen wereldwijd heeft een ouder die nog in leven is28. Mama and Me is van mening dat er
naar mogelijkheden moet worden gezocht in het ondersteuning van de ouder(s), in de praktijk vaak
de moeder, om dit te voorkomen.
Dit wordt als volgt samengevat in de missie die Stichting Mama and Me Uganda nastreeft:
‘het (financieel) ondersteunen, begeleiden, opleiden, coachen van jonge moeders en hun baby’s in
Oeganda, in daartoe op te richten opvangcentra, gericht op een menswaardig, zelfstandig bestaan.’

28

http://www.thinkchildsafe.org/thinkbeforedonating/wp-content/uploads/Keeping-Children-Out-of-Harmful-InstitutionsSave-The-Children.pdf
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3. Projecten, activiteiten en werkwijze
Sichting Mama and Me Uganda zet zich in voor de volgende projecten en activiteiten in 2018:
-

Mama and Me babysitter centre
Werkverschaffing en empowerment
Medische zorg en preventie
Family planning en pre- en postnatale zorg
Toegang tot scholing
Kwalitatief ‘volunteering’

h. Mama and Me babysitter centre
Het Mama and Me babysitter centre wordt financieel ondersteund vanuit Nederland, zodat het op
weekdagen geopend kan zijn en opvang biedt aan dagelijks meer dan 25 kinderen. Het centre biedt
(tiener)moeders een inkomen als babysitter, en biedt hun kinderen een veilige plek waar zij
aandacht, verzorging en voeding krijgen en indien nodig van medische zorg worden voorzien. De
kinderen die naar het babysitter centre worden gebracht zijn van 0 tot 5 jaar oud. Er gaan inmiddels
10 kinderen middels Mama and Me sponsorship naar school. Zij komen na schooltijd ook naar het
centre, waar ze lunch krijgen en in de namiddag door hun moeder worden opgehaald. Er werken
drie moeders per dag als babysitters; momenteel gaat het hierbij om een vast team. Er is dagelijks
tenminste één social worker bij het project aanwezig die de babysitters aanstuurt, coacht en
begeleidt, evenals een extra ondersteunende kracht die zich richt op ‘early learning’ voor de
kinderen.
Toelichting
Voeding en benodigdheden
Salaris babysitters en social workers
Afbouw Mama and Me babysitter centre
Totaal

Begrote uitgave voor 2018 in €
4.000
3.800
4.000
11.800

De social workers houden een maandelijks overzicht bij m.b.t. de aanwezigheid van de kinderen en
moeders, projectkosten e.d., welke doorgestuurd worden naar het team in Nederland. Diede
Martens (voorzitter) zal in 2018 ter plaatse gaan om het project tussentijds te beoordelen en samen
met de social workers in Oeganda te evalueren.
i. Werkverschaffing en empowerment
Deelnemende moeders krijgen les over onderwerpen als business, sparen en money management.
Om hen een kans te bieden om in de toekomst in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien en
zelfstandig voor hun kinderen te kunnen zorgen, willen we de vakscholing die Mama and Me Uganda
biedt uitbreiden. Het project beschikt over één naaimachine. Om moeders een naaicursus te kunnen
bieden, is er tenminste nog één naaimachine nodig, evenals een docent.
De moeders hebben zeer uiteenlopende niveaus en ambiëren dan ook uiteenlopende
toekomstplannen, van het verkopen van kleding tot het uitbaten van een eetgelegenheid. Om in te
spelen op hun capaciteiten en wensen, zullen individuele doelen gesteld moeten worden. Een
manier om hen te ondersteunen in hun plannen gericht op een zelfstandige toekomst, is middels
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micro-kredieten. Wanneer moeders door de social workers klaar worden bevonden om met een
micro-krediet zelfstandig een kleine business te starten, zal bekeken worden in hoeverre Stichting
Mama and Me hier financieel zal bijdragen en hoeveel door de moeder zelf ingelegd moet worden.
We begroten €800 om 10 moeders te kunnen ondersteunen middels een microkrediet en de
naaicursus nieuw leven in te blazen.
Toelichting
Naaimachine
Docent naailes voor 5 maanden
10 microkredieten
Totaal

Begrote uitgave voor 2018 in €
100
300
400
800

j. Medische zorg en preventie
Mama and Me Uganda zal ook in 2018 medische zorg mogelijk maken voor de kinderen die bij het
project zijn aangesloten in nabijgelegen ziekenhuizen of klinieken. Per maand wordt een bedrag van
€60 beschikbaar gesteld voor dit doeleinde. Daarnaast is het belangrijk om preventief te werk te
gaan en medische problemen te voorkomen. Door trainingen te verzorgen voor de moeders en
medewerkers die aangesloten zijn bij het project, kunnen zij geadviseerd worden m.b.t. betere
hygiëne, voeding, kinderverzorging, veiligheid en andere preventiemaatregelen treffen zowel binnen
het centre als thuis.
In 2017 is gebleken dat één van de kinderen die bij het project zijn aangesloten extra medische zorg
behoeft. Er wordt voor hem een extra bedrag gereserveerd voor aanvullend medisch onderzoek en
behandeling.
In 2018 zal Diede Martens ter plaatse evalueren hoe het gaat met betrekking tot medische zorg en
preventie van ziekten binnen het project.
Toelichting
Medische zorg
Preventie: trainingen
Extra medische zorg
Totaal

Begrote uitgave voor 2018 in €
750
150
300
1.200

k. Family planning en pre- en postnatale zorg
Binnen het project wordt aandacht besteed aan family planning. De moeders die deelnemen aan het
project kunnen via Mama and Me Uganda een vergoeding krijgen voor anticonceptie. In 2018 willen
we de kennis van de deelnemende moeders betreffende family planning, zwangerschap en
babyverzorging vergroten middels trainingen.
We proberen moeders te overtuigen om zelf de verantwoording te nemen om voor hun kindje te
zorgen. Ook wanneer iemand in verwachting is, vragen we van de vrouwen om zich verantwoordelijk
op te stellen en de maanden voor de geboorte bijvoorbeeld geld te sparen voor een baby-uitzet. In
de praktijk verloopt dit zeer moeizaam. Om een veilige bevalling voor moeder en kind te realiseren
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en moedersterfte terug te dringen, proberen we de vrouwen te motiveren om naar
zwangerschapscontroles in het ziekenhuis te gaan en in het ziekenhuis te bevallen. Wanneer we zien
dat zij zelf verantwoording nemen, willen we hen verder op weg helpen door hen tegemoet te
komen in de ziekenhuiskosten en eventueel te ondersteunen bij de aanschaf van de nodige
babyspulletjes. Er wordt een bedrag van €580 gereserveerd om tenminste een aantal van 5
aanstaande moeders financieel bij te kunnen staan vóór, tijdens en na de bevalling.
De bestuursleden in Nederland zullen in samenwerking met het team in Oeganda inventariseren hoe
zo effectief mogelijk training gegeven kan worden betreffende family planning, pre- en postnatale
zorg en babyverzorging. Hiervoor zal samenwerking worden gezocht met organisaties die hierin
gespecialiseerd zijn. Naderhand zullen de trainingen geëvalueerd worden.
l. Toegang tot scholing
In 2018 zullen tenminste 10 kinderen middels Mama and Me sponsorship naar school gaan, waarvan
een aantal al sinds 2016 gesponsord wordt vanuit het project. Van de moeders word verwacht dat zij
hun kinderen daadwerkelijk naar school sturen en dat zij ouderbijeenkomsten op school bijwonen.
Ook zijn zij verantwoordelijk voor de aanschaf van enkele schoolbenodigdheden voor het kind,
verdere kosten worden middels Mama and Me sponsorship gedekt.
Ook zal dit jaar één moeder middels sponsorship naar school gaan. Zij krijgt sinds 2017
ondersteuning vanuit het project en volgt in 2018 het laatste jaar van de basisschool. Gezien zij als
scholiere niet kan werken, zal Mama and Me haar indien nodig ondersteunen in het eigen
onderhoud.
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Door verslaggeving van de social workers in Oeganda moet duidelijk worden welke impact het
project ‘toegang tot scholing’ heeft op de moeders en de kinderen.
Toelichting
10 kinderen naar de basisschool
1 moeders naar de basisschool, inclusief ondersteuning voor
eigen onderhoud
Totaal

Begrote uitgave voor 2018 in €
900
200
1.100

m. Kwalitatief ‘volunteering’
Het bestuur heeft zich sinds 2016 sterk verdiept in de effecten van vrijwilligerswerk in
ontwikkelingslanden. Onderzoek geeft aan dat deze, ondanks de goede bedoelingen, vaak zeer
negatief uit kunnen pakken. We voelen ons verantwoordelijk, en ter bescherming van de kinderen
en moeders genoodzaakt, om eventuele toekomstige vrijwilligers en bezoekers heel duidelijk te
wijzen op eventuele effecten van hun bezoek op de kinderen en moeders. Denk hierbij aan zaken als
privacy, of het bezoek ten behoeve van de kinderen en moeders of enkel voor de vrijwilliger zelf is,
en of de vrijwilliger daadwerkelijk een relevante, professionele bijdrage kan leveren aan het project,
het liefst voor een langere termijn. Deze bijdrage zou volgens ons enkel gemaakt kunnen worden
door professionele kennis te delen met de moeders en werkers van het project. Het is immers hún
taak om met de kinderen te werken.
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Om de kwaliteit van de ervaring van het vrijwilligerswerk voor zowel het team, de moeders en de
kinderen als de vrijwilliger te verbeteren, zullen we ook in 2018 enkele richtlijnen nastreven:
-

vrijwilligers zijn welkom mits zij aantoonbaar relevante expertise kunnen brengen;
goede informatieverschaffing voor de vrijwilliger ten behoeve van bewustwording
vooraf (www.thinkchildsafe.org is hierbij een leidraad);
supervisie vanuit het Nederlandse en Oegandese team tijdens de periode dat de
vrijwilliger voor het project in Oeganda is;
het opstellen van een individueel werkplan per vrijwilliger in samenwerking met het
team in Oeganda;
aanpassen en in acht nemen van het vrijwilligersprotocol (in 2016 opgesteld door het
team in Oeganda, in samenwerking met een expert uit Nederland).

Behalve het nastreven van deze richtlijnen omwille van de bescherming van betrokkenen binnen ons
eigen project in Oeganda, heeft Stichting Mama and Me Uganda als doel het onderwerp
‘voluntourism’ verder bespreekbaar te maken in Nederland en onze visie met anderen te delen.

4. Kennisuitwisseling
Stichting Mama and Me Uganda ziet het als haar taak om ervaringen en kennis te delen en
transparant te zijn in haar informatieverschaffing. Niet alleen teneinde inzicht te geven naar
mogelijke donateurs, maar ook om het draagvlak van ontwikkelingssamenwerking te vergroten,
door openheid te geven en bewustwording te bevorderen betreffende ontwikkelingswerk, specifiek
in Oeganda, waar particuliere initiatieven al decennia lang actief zijn. Deze bijdrage kan zowel van
nut zijn voor het verbeteren van de situatie in Oeganda, als voor kwaliteitsverbetering van
ontwikkelingswerk door particuliere initiatieven. De voorlichtingsactiviteiten kunnen worden
opgesplitst in:
e. Voorlichting gericht op het vergroten van draagvlak/bevorderen van bewustwording
betreffende ontwikkelingssamenwerking door het bieden van transparantie en openheid;.
f. Door wekelijkse berichtgeving vanuit Oeganda openbaar te maken op
www.mamaandmeuganda.com en www.facebook.com/mamaandmeuganda.
g. Stichting Mama and Me Uganda is bereid om haar ervaringen en kennis op scholen,
ontwikkelingssamenwerkingsgroepen en evenementen e.d. uit te dragen. Openheid en
transparantie over zowel mijlpalen als valkuilen, kunnen andere particuliere initiatieven
mogelijk richting geven.
- Hiertoe heeft Stichting Mama and Me Uganda in 2017 ook ‘Platform Oeganda’
opgericht, waarbij stichtingen die actief zijn in bij elkaar komen om kennis en ervaringen
uit te wisselen. In 2018 zal Diede Martens zich als voorzitter van dit platform hiervoor
blijven inzetten.
h. Voorlichting gericht op het werven van fondsen. Om de activiteiten uit te kunnen blijven
voeren zoals in dit beleidsplan beschreven, zijn we vooralsnog afhankelijk van donaties en

Stichting Mama&Me Uganda - info@mamaandmeuganda.com - www.mamaandmeuganda.com
ANBI 855255997 - KVK 63484943 - IBAN NL95 SNSB 0922 9609 17

99

subsidies. Het bestuur zoekt actief naar fondsen door informatie betreffende het werk van
Stichting Mama and Me Uganda actief uit te dragen in Nederland. We proberen hierbij zo
goed mogelijk rekening te houden met de privacy en waardigheid van de projectleden,
onder andere door hen toestemming te vragen voor het gebruik van bijvoorbeeld
beeldmateriaal.
Fondsenwerving is gericht op incidentele donaties en subsidies, evenals op fondsen die
bereid zijn Mama and Me Uganda voor langere tijd van sponsoring te voorzien. Het bestuur
schrijft bedrijven, vermogensfondsen en service clubs aan en schrijft zich in voor
evenementen waarbij fondsen worden geworven. Daarnaast zoekt het bestuur in zowel haar
eigen omgeving als daarbuiten (bijv. door de stichting uit te dragen in tijdschriften e.d.) naar
maandelijkse donateurs. Op de website en facebookpagina worden volgers geïnformeerd
door middel van nieuwsbrieven (per kwartaal) en ook het jaarverslag wordt daar inzichtelijk
gemaakt. Sponsoren die een kind sponsoren zodat het naar school kan gaan, worden elk
kwartaal op de hoogte gesteld van de voortgang.
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5. Organisatie
Stichting Mama and Me Uganda (Nederland) werkt direct samen met CBO (Community Based
Organisation) Mama&Me Group in Oeganda, als zijnde één organisatie Mama and Me Uganda. Er is
bijna dagelijks contact tussen de stichting in Nederland en de uitvoerende organisatie in Oeganda.
Zie onderstaand organigram.
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Het bestuur in Nederland is belast met het besturen van de stichting, zoals vastgelegd in de akte,
houdende oprichting en statuten van de Stichting Mama and Me Uganda d.d. 4 juni 2015. De
vrijwilligers in Nederland zetten zich op verschillende manieren in voor de Stichting Mama and Me
Uganda (bijv. fundraising, uitdragen van de Stichting). De taken voor de vrijwilligers zijn meestal
kortdurend van aard.
Het bestuur in Oeganda (Mama&Me Group CBO), beschikt over een constitutie gelijkwaardig aan de
statuten van de Stichting Mama and Me Uganda, goedgekeurd door de Community Development
Officer van het Danida-Walukuba-Jinja-disctrict (2014).
De leden van het bestuur en vrijwilligers van Stichting Mama and Me Uganda genieten geen
beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten, indien vooraf aangevraagd en goedgekeurd door het
bestuur. Tot op heden zijn deze kosten echter door hen zelf gedekt, evenals reis- en verblijfkosten
naar en in Oeganda.
In Oeganda krijgen de bestuursleden en het uitvoerend personeel van Mama&Me Group een salaris,
bekostigd vanuit de Stichting Mama and Me Uganda (Nederland).
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Stichting Mama and Me Uganda werkt samen met Wilma Kok van Narande Uganda, Stichting
MommaLuv, Egoli Africa, TUSC (Transport for Ugandan Sick Children), Masese HELP school, Masese
Co-Education Nursery School, Walukuba East Primary School en Birthing Kit Foundation Australia.
Het gaat hier om het uitwisselen van informatie, ervaringen en middelen. Daarnaast zijn we
aangesloten bij Partin (brancheorganisatie voor particuliere initiatieven), Stichting
Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer (SOB), Stichting Ontwikkelingssamenwerking Sint Anthonis
(OSSA) en Platform Oeganda.

6. Administratie
De voorzitter is bevoegd tot het beheren van het stichtingsvermogen en het overboeken van door
het bestuur goedgekeurde vergoedingen en andere kosten. Per maand wordt een budget over
gemaakt naar het project in Oeganda, dat schriftelijk is aangevraagd door het team aldaar. Dat team
geeft na elke maand een verantwoording van de uitgaven. Het geheel wordt inzichtelijk gemaakt in
maand- en jaarverslag. De administratie zal maandelijks worden gecontroleerd en geregistreerd
door de penningmeester.

7. Financiën
Voor de genoemde projecten en activiteiten heeft Stichting Mama and Me Uganda voor 2018 de
volgende kosten begroot.
Toelichting
Mama and Me babysitter centre: voeding en benodigdheden
Medische zorg, family planning en pre- en postnatale zorg
en preventieve trainingen
Salarissen werkers en babysitters
Scholing
Werkverschaffing en empowerment (naaicursus en micro-kredieten)
Afbouw Mama&Me babysitter centre
Overig (noodhulp, communicatie, transport, diversen, onverwachte kosten)
Kosten in Nederland (o.a. bank- en overschrijvingskosten)
Totaal

Verwachtte kosten in 2018 in €
4.000102
1.900

Bedankt voor uw interesse. Dat we samen met u weer vele stappen mogen zetten in 2018.
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3.800
1.100
800
4.000
1.500
600
17.700
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1. Voorwoord
Met trots presenteren we u dit jaarverslag over 2016. Waar we vorig jaar, als jonge organisatie, nog
bescheiden plannen opstelden om dit jaar waar te kunnen maken, zijn onze verwachtingen
overtroffen. Zowel de voortgang van het project in Oeganda, als de betrokkenheid van de achterban
in Nederland, maakten 2016 tot een geweldig succesjaar voor Stichting Mama and Me Uganda.
In dit verslag staan we stil bij de successen, maar ook bij de tegenslagen die we dit jaar te verduren
hebben gekregen. Ook nemen we in dit jaarverslag graag de gelegenheid om u, geïnteresseerden in
Mama and Me Uganda, die ons op allerlei manieren steunt, nog eens extra te bedanken voor uw
betrokkenheid.
Diede Martens, founder/voorzitter Stichting Mama and Me Uganda
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2. Over de Stichting Mama and Me Uganda
Oeganda is een land op de evenaar in Oost-Afrika. Volgens Unicef Uganda leeft 20% van de
bevolking onder de absolute armoedegrens29. ‘Absolute armoede’ houdt in dat iemand in dusdanige
armoede leeft, dat het niet of nauwelijks lukt om in de eerste levensbehoeften (voedsel,
gezondheid, kleding en onderdak) te voorzien30.
De doelgroep van Mama and Me Uganda, jonge moeders en hun baby’s in Oeganda die beneden de
absolute armoedegrens leven, komt grotendeels uit de sloppenwijk Masese. Deze enorme
sloppenwijk, aan de rand van de stad Jinja, kan onderverdeeld worden in sub-sloppenwijken. De
meeste vrouwen die deelnemen aan het project, komen uit Masese III, ook wel Masese Karamoja
genaamd, omdat het overgrote deel van de inwoners uit Karamoja komt.
Karamoja is een regio in Noord-Oeganda, grenzend aan Zuid-Sudan en Kenia. Deze regio is jarenlang
geteisterd door oorlogen en droogte en ontwikkelt zich ook heden ten dagen nauwelijks door
aanhoudende milieuproblemen, uitsluiting, analfabetisme , slechte infrastructuur, totale
onzekerheid en algehele ongezonde levensomstandigheden. De kloof met de rest van het land wordt
steeds groter31.
Duizenden mensen zijn het gebied ontvlucht op zoek naar een beter leven in de steden. Maar met
hun achtergrond, lukt het ze nauwelijks om daadwerkelijk een betere levensstandaard te bereiken.
Masese III is een klein gebied dat bestaat uit hutten van leem. De inwoners hebben geen eigen
grond en huren de hutten van zogenaamde landlords. Door het gebrek aan (eigen) land hebben ze
geen mogelijkheden om zelf voedsel te verbouwen
en ze komen maar moeilijk aan werk in de stad. Vaak
worden ze openlijk gediscrimineerd. De uitzichtloze
situatie van honderden mensen met weinig
toekomstperspectief bij elkaar in een sloppenwijk
zonder enige voorzieningen als toiletten en
stromend water is een bron voor armoede, honger,
ziekten, werkloosheid, verslaving en prostitutie. Veel
kinderen worden letterlijk uit deze armoede gehaald
en komen in een weeshuis terecht. De prijs die ouder
en kind hiervoor betalen is dat ze van elkaar
gescheiden worden.
Een van de moeders bij haar huis.

Een alarmerend percentage van 80% van alle kinderen in weeshuizen wereldwijd heeft een ouder
die nog in leven is32. Mama and Me is van mening dat een kind nooit vanwege armoede van zijn
ouder gescheiden zou moeten worden, maar dat er naar mogelijkheden moet worden gezocht in de
vorm van ondersteuning van de ouder(s), om dit te voorkomen. Deze visie nastrevend, reikt Mama
and Me Uganda handvatten aan voor jonge moeders en hun kinderen die in de omstandigheden van
de Masese sloppenwijken moeten zien te overleven. Dit wordt samengevat in het doel dat Mama
and Me Uganda beoogt:
‘het (financieel) ondersteunen, begeleiden, opleiden, coachen van jonge moeders en hun baby’s in
Oeganda, in daartoe op te richten opvangcentra, gericht op een menswaardig, zelfstandig bestaan.’
29

https://www.unicef.org/uganda/UgandaSPBCReport2016-FINAL-LORES.pdf
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/poverty/
31 http://www.worldbank.org/en/country/uganda/brief/uganda-poverty-assessment-2016-fact-sheet
30

32

https://wearelumos.org/sites/default/files/1.Global%20Numbers_2_0.pdf
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De basis van Mama and Me Uganda is het Mama and Me babysitter centre. Dit bevindt zich in
Danida, een ietwat beter ontwikkelde wijk op steenworp van Masese III. Het project wordt er
volledig gerund door twee social workers, Olivia en Peter. Er nemen meer dan 30 moeders en meer
dan 45 kinderen deel aan het project. In het babysitter centre, waar dagelijks tussen de 20 en 30
kinderen worden opgevangen, zijn dagelijks zo’n 3 á 4 moeders uit het project werkzaam. Zij worden
tijdens hun werkzaamheden ondersteunt door één externe kracht.
Met de ophanden zijnde bouw van het Mama and Me babysitter centre kregen werkers Olivia en
Peter er een extra taak bij. Olivia richt zich over het algemeen op het reilen en zeilen van het
babysitter centre. Zij heeft een goede band met de moeders en ondersteunt hen allen op persoonlijk
vlak. Peter houdt zich met name bezig met zaken als dossiervorming.
Gedurende de tijd dat er gebouwd wordt aan het Mama and Me babysitter centre, huren we voor
de nachten een guard in, die op het bouwterrein aanwezig is om diefstal en vernieling te
voorkomen.
In Nederland bestaat het bestuur uit Diede Martens (voorzitter), Elly van Lierop (secretaris) en José
Daanen (penningmeester). Het team wordt versterkt door Zummi Mwaheed (grafisch design) en vele
andere vrijwilligers, die wij zeer dankbaar zijn voor hun diensten.
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Social worker Olivia, babysitters Fatina en Resty en hun kinderen op weg naar het Mama and Me babysitter centre.
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3. Een terugblik op de projecten in 2016
3.1. Mama and Me babysitter centre
Het babysitter centre is de kern van Mama and Me Uganda. Dagelijks worden er 20 tot 30 kinderen
opgevangen. Vele baby’s en peuters waarmee we in 2014 van start gingen, komen nog steeds naar
het centre. Zij krijgen er aandacht, voeding en indien nodig medische zorg. Halverwege het jaar
hebben de social workers een voedingsschema
voor de kinderen bedacht. Er staat nu elke dag
een andere maaltijd op tafel om de eenzijdige
voeding die zij normaliter gezien krijgen uit te
breiden omwille van hun gezondheid.
De oudste kinderen gaan al dan niet met Mama
and Me sponsorship naar school. Van enkele
kinderen die begin 2016 voor het eerst naar
school gingen bleek dat zij een te grote
achterstand hadden om mee te kunnen komen
binnen het regulier onderwijs. Mogelijk ligt de
oorzaak hiervan (gedeeltelijk) bij de
omstandigheden waarin de kinderen opgroeien
107
in een vaak sociaal arm milieu in extreme
Het Mama and Me menu voor de kinderen.
armoede. Om de kinderen binnen het project
een zo goed mogelijke start te bieden, zijn we dit jaar gestart met ‘early learning’ voor de kleintjes
binnen het Mama and Me babysitter centre. In de ochtend krijgen de kinderen een school
voorbereidend lesje. Daarnaast beschikt het babysitter centre tegenwoordig over enigerlei
speelgoed en leermaterialen om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Zowel de kinderen
als de moeders moeten nog leren hoe ze met de middelen om moeten gaan, gezien zij er over het
algemeen nooit toegang tot hebben gehad.

Deo (2 jaar en 7 maanden).

Early learning bij het Mama and Me babysitter centre.
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De moeders werken bij toerbeurt als babysitter en verdienen hiermee een klein inkomen. Andere
moeders gaan naar de stad voor werk, of nemen deel aan de kapperscursus die we hen dit jaar
konden bieden. Niet alle moeders willen als babysitter werken. Inmiddels is er een min of meer vast
team ontstaan van bevlogen babysitters die van maandag tot en met vrijdag, van ’s ochtends tot laat
in de middag voor de kinderen klaar staan.
Het babysitter centre is tevens een ontmoetingspunt, waar niet alleen de kínderen vriendschappen
aan gaan. Juist ook voor de moeders is het centre inmiddels een uitvalsbasis waar ze een luisterend
oor en steun van elkaar of de social workers vinden. Juist in barre tijden, is duidelijk hoe belangrijk
dergelijke contacten zijn. Tijdens haar bezoek aan het project in augustus, heeft Diede Martens dit
van heel dichtbij kunnen zien. Toen één van de moeders haar kindje verloor, waren er de andere
moeders om het jonge meisje bij dit afschuwelijke verlies te steunen. Openheid, respect en
gelijkheid zijn de basis voor de hechte band die de moeders langzaamaan opgebouwd hebben met
elkaar. Bij oprichting van het project was dit nog wel anders, toen de moeders, die bij verschillende
stammen horen, elkaar om het minste en geringste in de haren konden vliegen.
3.2. Medische zorg
Mama and Me Uganda biedt toegang tot medische zorg in nabijgelegen ziekenhuizen of klinieken
voor de kinderen die bij het project zijn aangesloten. Hoewel de kinderen een betere gezondheid
genieten en er weinig sprake meer is van ondervoeding bij de kinderen die al langere tijd bij het
project zijn aangesloten, zijn de kinderen toch nog geregeld ziek. Malaria, griep, diarree en
verkoudheid komt vaak voor, ondanks voorkomende maatregelen als het gebruik van
muskietennetten en het in acht houden van de hygiëne. Vaak is er thuis geen geld voor medische
zorg en kunnen kleine kwaaltjes van kwaad tot erger worden. Het babysitter centre is overdag op
weekdagen geopend; ’s avonds en in het weekend zijn de kinderen thuis. Het komt voor dat
kinderen in die periode nauwelijks of niets te eten hebben en de omstandigheden in de sloppenwijk
waar ze wonen zijn vaak verre van gezond.
Toch is er een positieve
verandering waar te nemen.
Moeders lijken meer
verantwoordelijkheid te nemen
voor het welzijn van hun kind,
volgens social worker Olivia.
Een enkeling heeft zelfs gebruik
gemaakt van de
tegemoetkoming van Mama
Door de slechte
leefomstandigheden in de
sloppenwijk, kampen sommige
kinderen met jiggers (zandvlooien)
in handen of voeten, die door de
babysitters verwijderd worden.
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and Me Uganda om voor de helft van de prijs van €12 een waterfilter aan te kunnen schaffen om het
risico op o.a. diarree, tyfus en cholera te verkleinen.
Voor medische (nood)gevallen kunnen moeders ook in het weekend terecht bij één van de werkers.
Het komt dan ook geregeld voor dat Olivia of Peter in het weekend wordt benaderd voor advies of
financiële ondersteuning vanuit het project. Een enkele keer moet een moeder ervan overtuigd
worden dat een kind niet ziek is vanwege hekserij, maar door een medische oorzaak.
Het dieptepunt dit jaar was het overlijden van Anthony. Doordat hij
té laat medische zorg kreeg (onze werkers waren niet op de hoogte
gebracht van zijn toestand), en de ouders zich nalatig op hebben
gesteld op een cruciaal moment, is hij op een zondag in augustus op
tweeënhalf jarige leeftijd overleden. Een enorme klap voor de
familie, het team en alle betrokkenen. Dit voorval heeft ons
gedwongen om regels aan te scherpen, ook ter bescherming van de
kinderen, moeders en teamleden van Mama and Me Uganda. Binnen
het project wordt de administratie omtrent kinderverzorging, ziekte,
medische zorg enz. nog beter bijgehouden en protocollen (o.a. het
Child Protection Policy) strenger nageleefd.

Elise en Otim bij het gedenkhoekje
voor Anthony.

3.3
Family planning, pre- en postnatale zorg
De moeders die bij het project zijn aangesloten, kunnen bij Mama and Me Uganda een vergoeding
krijgen voor family planning. Enkele moeders hebben hierdoor toegang tot de prikpil, welke volgens
hen echter voor veel nare bijwerkingen zorgt.
Dit jaar heeft Mama and Me Uganda enkele moeders hulp
geboden tijdens hun zwangerschap en bevalling. Twee
moeders die al langer bij het project betrokken zijn bevielen
van hun tweede en vierde kindje. Drie jonge tienermeisjes
kwamen via verschillende instanties bij het project terecht en
bevielen met financiële steun in het ziekenhuis van hun eerste
kindje. Daarnaast is er hulp geboden aan twee jonge moeders
die expliciet om de broodnodige benodigdheden voor een
veilige bevalling en veilige start voor het kindje kwamen
vragen. Om moeders hierin te ondersteunen kunnen we een
beroep doen op onze samenwerking met Stichting
Een aanstaande moeder uit de
MommaLuv die wereldwijd moeders te hulp komt met
wijk met een birthing kit van
BFKA.
kraampakketten.
Alle aanstaande moeders die bij ons project zijn aangesloten, en met hen nog vele anderen uit de
sloppenwijk, zijn voorzien van een Birthing Kit die we in samenwerking met de Birthing Kit
Foundation Australia uit konden reiken. Een zogenoemde bevallingskit bevat een zeiltje, zeep,
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steriele handschoenen, mesjes, gaasjes en navelstreng-afbindkoordjes. Vrouwen die in het bezit zijn
van een Birthing Kit, hebben een grotere mogelijkheid om in het ziekenhuis te worden geholpen bij
de bevalling. We drukken moeders dan ook op het hart om naar zwangerschapscontroles in het
ziekenhuis te gaan en in het ziekenhuis te bevallen, omwille van de veiligheid van moeder en kind
voor, tijdens én na de bevalling. Bij complicaties bij de bevalling van de drie jongste tienermoeders
heeft Mama and Me Uganda de ziekenhuiskosten gedekt. Ondanks de genomen maatregelen, is één
van de baby’s enkele dagen na de geboorte overleden. Een zware klap voor de jonge moeder, het
team en de andere moeders in het project.
3.3. Educatie
Educatie kan de weg zijn om uit de armoede te komen.
Omgekeerd staat armoede educatie in de weg. Helaas is
deze vicieuze cirkel rond voor de meeste inwoners van de
sloppenwijk Masese. Met Mama and Me Uganda proberen
we de cirkel te doorbreken. We bieden kinderen een kans
op scholing middels Mama and Me sponsorship. Moeders
(waarvan de meesten nooit enige scholing hebben genoten)
kunnen deelnemen aan de kapperscursus die in 2016 van
start is gegaan.
De meisjes Nangiro, Nusura, Natuure en Priscilla en de
jongens Ibra, Dole en Lokre gingen in 2016 middels Mama
and Me sponsorship naar school. De kinderen gaan naar
verschillende scholen in de buurt van het Mama and Me
babysitter centre en zijn buiten schooltijden vaak in het
centre te vinden. Drie kinderen zijn in december “geslaagd”
voor de kleuterschool en zullen in februari starten in
Primary 1. Een geweldige prestatie, zo vinden ook hun
moeders!
Dole in toga met zijn moeder.
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Het kapperszaakje.

Dankzij een donatie eind 2015, hebben we in maart een klein kapperszaakje kunnen realiseren. Een
houten gebouwtje, voorzien van de belangrijkste kappersbenodigdheden. Voor enkele maanden
hebben we een kapster ingehuurd die de moeders de kneepjes van het vak leerde. Het niveau was
laag en de moeders kwamen niet altijd opdagen. Toch wisten enkelen van hen na een tijdje
zelfstandig te werk te gaan als kapster, wat mogelijkheden voor extra inkomsten bood. Vooraf is
afgesproken dat we voor niet meer dan 6 maanden geld zouden investeren in de kappersdocent. De
moeders bleken aan dit tijdsbestek niet genoeg te hebben. In overleg met de kappersdocent is toen
besloten dat ze ook ná die 6 maanden les zou blijven geven, met als voorwaarde dat ze zelf ook geld
mocht verdienen aan de klanten die bij ons in het zaakje zouden komen.
S Sc

3.4. Bouw Mama and Me babysitter centre
Halverwege het jaar ging de actie ‘Bouw mee met Mama and Me Uganda!’ van start. Als huurders
kregen we voortdurend te maken met onredelijke en veel te grote huurverhogingen, dreigementen
van uithuiszetting en zelfs het onderverhuren van ónze ruimten. Dit bracht een onzekere en
ongewenste situatie met zich mee. Om niet langer afhankelijk te zijn van een huurbaas en niet meer
worden geconfronteerd met dat soort dingen, maakten we een begroting voor de aankoop van een
stuk land en de bouw van een babysitter centre. Bovendien zouden we, wanneer we over een eigen
babysitter centre beschikken, geen geld meer uit hoeven geven aan huur. Dit bedrag zou dán
besteed kunnen worden aan meer opleidingsmogelijkheden voor de moeders Om de begroting zo
snel mogelijk rond te krijgen en het plan van start te kunnen laten gaan, werden er verschillende
acties opgezet door de teamleden en vrijwilligers in Nederland. Door donaties uit verschillende
hoeken, en met name één grote schenking, kon er in augustus een stuk grond gekocht worden
terwijl founder/voorzitter Diede Martens voor werkbezoek bij het project aanwezig was. Daarna zijn
er verschillende werkzaamheden verricht welke hieronder in een fotoverslag worden weergegeven.
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Olivia en Diede bekijken het braakliggende stuk grond. Al snel na aankoop van de grond wordt er een muur om het terrein gebouwd.

De omheining is zo goed als af. In oktober worden er meer materialen aangekocht: de bouw van de pitlatrines gaat van start.

In november wordt er ook een start gemaakt met de fundering. Hierna is het wachten geblazen op nieuwe fondsen om verder te
kunnen gaan. Die volgde gelukkig niet veel later.

In december wordt de fundering afgebouwd. Er is enorm veel materiaal nodig, omdat er twee verdiepingen op zullen rusten.
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Een fantastische donatie aan het einde van 2016 maakt het mogelijk om, wanneer de fundering droog is, meteen een stuk verder
te bouwen aan het Mama and Me babysitter centre. Het uithangbord is al klaar en wordt getoond door Apio, die zelf op de
illustratie afgebeeld wordt. De illustratie is gebaseerd op een foto van haar en haar moeder, anderhalf jaar eerder genomen!

Het gebouw zal uiteindelijk bestaan uit zes kamers, met een veranda aan de voorkant. Er komen een
kantoorruimte, een speelkamer en een kamer waar de kinderen tussen de middag een dutje kunnen
doen op de benedenverdieping. Boven komt een waskamer waar de kinderen gebaad kunnen
worden, een kamer waar de moeders en kinderen les kunnen krijgen en een kamer die bewoond zal
worden door de housekeeper. Doordat het pand twee verdiepingen zal tellen, blijft er genoeg
buitenruimte over waar de kinderen kunnen spelen. We hopen het gebouw in 2017 af te kunnen
bouwen.
Totdat het Mama and Me
babysitter centre klaar is, verblijft
het project na wederom een
verhuizing in een tijdelijk
huurpand. Dit is verre van ideaal.
Er is geen goede omheining en te
weinig ruimte. De wekelijkse
meetings waarbij moeder met
vragen bij het team terecht kan en
er vaak onderwerpen als
kinderverzorging, hygiëne,
ziekten, e.d. aan bod komen
vinden momenteel op de trap
voor het pand plaats.
In 2017 wordt de landtitel toegewezen voor het aangekochte stuk land. Een langdurig en kostbaar
proces.

4. Mama and Me Uganda in Nederland
Het team in Nederland heeft bijna dagelijks contact met het team in Oeganda via het internet. Een
goede band, vertrouwen, wederzijdse betrokkenheid en advies, elkaar op de hoogte houden van
ontwikkelingen… Dit is volgens onze stichting van wezenlijk belang voor het slagen van een project,
dat zijn financiële ondersteuning krijgt uit een land 10.000 km verderop.
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In Nederland is Elly van Lierop dit jaar als secretaris toegetreden. Het team wordt ondersteund door
een aantal vrijwilligers van grote waarde. Het is niet altijd zichtbaar, maar het werk dat in Oeganda
verricht kan worden, wordt financieel nog volledig mogelijk gemaakt door inspanning vanuit
Nederland. Behalve het aanschrijven van fondsen en dergelijke ten behoeve van de fondsenwerving,
hebben we dit jaar enkele keren onze Stichting uit kunnen dragen bij een festival, markt of braderie.
Soms kwam hulp uit een onverwachte, hartverwarmende hoek. We willen nogmaals eenieder
bedanken die bij heeft gedragen aan de Stichting. Jullie warme steun geeft ons veel vertrouwen voor
de toekomst.
Sinds dit jaar zijn we aangesloten bij Partin, de brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven. Ook
werden we welkom geheten bij Stichting Ontwikkelingssamenwerking Sint Anthonis. Beide
organisaties maken zich sterk voor ontwikkelingswerk.
Daarnaast hebben we ons halverwege dit jaar aangesloten bij SponsorKliks. Wie online aankopen
doet via de website www.sponsorkliks.nl kan Mama and Me Uganda als sponsordoel kiezen,
waardoor we een commissie ontvangen zonder dat de koper iets extra’s hoeft te betalen. De meeste
webwinkels, zoals Zalando en Bol.com zijn bij SponsorKliks aangesloten.
Met terugwerkende kracht is
Stichting Mama and Me
Uganda sinds 01-01-2016 door
de Nederlandse
Belastingdienst erkend als een
Algemeen Nut Beogende
Instelling, een zogeheten
ANBI. Doordat we aan de
voorwaarden voldoen, kunnen
donateurs (onder bepaalde
omstandigheden) fiscale
aftrek toepassen.
De website www.mamaandmeuganda.com die begin van dit jaar online kwam is een andere mooie
ontwikkeling.Zoals al eerder geschreven bezocht Diede Martens eind juli het project. Zij werd
vergezeld door Nina de Vroome, documentaire-maakster. Zij heeft een kort filmpje over ‘een dag in
het Mama and Me babysitter centre’ gemaakt, dat goed laat zien wat er binnen het project gebeurt.
Het filmpje is te zien op https://vimeo.com/190676080.

5. Uitdagingen
‘Fighting poverty’ is een uitdaging op zich. In het werken met de doelgroep waarop Stichting Mama
and Me Uganda zich richt, komen we vaak extra voor onverwachte verrassingen te staan.
We geloven dat educatie van groot belang is voor mensen om zich te kunnen ontwikkelen,
onafhankelijker en weerbaarder te worden en uit de armoede te kunnen klimmen. Onderwijs staat
echter letterlijk nog mijlenver van de gebieden waar de meeste moeders waarmee we werken
vandaan komen. Ondanks de heersende armoede en uitzichtloze situatie in Karamoja, hebben veel
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moeders uit dat gebied mee gekregen dat onderwijs niet iets goeds is33. Ze zijn bang dat het
onderwijs hun normen en waarden zal doen verdrukken, plaats makend voor normen en waarden
die zij niet kunnen accepteren. Een andere angst is dat de kinderen op school een toekomstige
partner zullen vinden van een andere stam, waardoor een bruidsschat aan de neus voorbij zal gaan.
Eeuwen van leven in een zelfvoorzienend nomadenbestaan, waarbinnen met name waarde gehecht
wordt aan het vinden van een geschikte partner en het krijgen van kinderen om de eigen toekomst
veilig te stellen, zijn niet zomaar uitgewist en dit zou ook niet hoeven. In deze eeuw lijkt het echter
onmogelijk om een dergelijke leefstijl nog na te leven. De mensen zijn gedwongen zich aan te
passen, maar lijken hier nog niet klaar voor.
De meeste moeders die aan het project deelnemen zijn zelf nooit naar school geweest. Het
ontbreekt ze aan kennis op verschillende vlakken. ‘Empowerment’ in de vorm van het bieden van
(vak)scholing verloopt zeer traag. Waar onze social workers de moeders proberen bij te brengen dat
een moeder die minder monden hoeft te voeden, haar kinderen van voldoende voedsel kan
voorzien, zijn de moeders zélf opgevoed met de gedachte dat men beter zo veel mogelijk kinderen
kan krijgen, want er zullen er wellicht toch een paar voortijdig sterven.
Een moeder die gevraagd wordt om schoeisel te kopen voor haar kind dat op kosten van de Stichting
naar school mag, geeft haar geld aan iets anders uit. Na gesprekken met de social workers komt de
aap uit de mouw: ‘to our disappointment, some mothers have been noticed neglecting their
children’s education’. De desbetreffende moeder gaf aan dat ze zelf ook geen schoenen aan had,
nooit onderwijs had genoten en toch ook gewoon groot is geworden?
Verandering kost tijd. En die kunnen we de doelgroep dit jaar met steun vanuit Nederland weer
bieden. Het is wenselijk dat we extra personeel aan kunnen nemen om de werkdruk voor de social
workers te verlichten. Goed geschoolde krachten kunnen de moeders motiveren om kansen te
grijpen en samen met ons de uitdaging aan te (blijven) gaan. Het uitbreiden van (vak)scholing voor
de moeders kan hen betere kansen bieden in de toekomst.
We gaan er van uit dat het babysitter centre, dat naar verwachting medio 2017 klaar zal zijn en
volledig toegespitst op het voeren van een kinderdagverblijf, een drijfveer kan zijn voor de werkers,
moeders én kinderen.
Fondsenwerving blijft een uitdaging. Het is een ingewikkelde en tijdrovende klus. Het project brengt
maandelijks kosten met zich mee, zoals beschreven in de financiële verantwoording. Met de
enthousiaste steun die we tot op heden ontvangen, gaan we echter vol goede moed de toekomst in.

6. Financiële verantwoording
Dankzij de grootse financiële steun die we dit jaar uit verschillende hoeken hebben mogen
ontvangen, hebben we dit jaar enorme stappen kunnen nemen. In het beleidsplan 2015 namen we
ons voor in 2016 een stuk grond of een bestaand huis (2 kamers) aan te kopen. De actie ‘Bouw mee
met Mama and Me!’ die we hiervoor in touw zetten en de vele donaties die daarop volgden heeft de
aankoop van een stuk grond in Oeganda mogelijk gemaakt, waarop gestart is met de bouw van het
Mama and Me babysitter centre. In plaats van slechts 2 kamers, richten we ons nu op de bouw van
33

Legget, I. (2001). Why don’t Karimojong children go to school? In Legget, I. Uganda (pp. 50) Oxford: Ofxam
GB
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een babysitter centre in zijn geheel. Het aantal kinderen dat dagelijks naar het centre komt is bijna
verdubbeld ten opzichte van vorig jaar (er komen nu tot 30 kinderen per dag). Dit brengt meer
kosten met zich mee voor bijvoorbeeld voeding en medische zorg. Tot op heden lukt het helaas niet
om de moeders een eigen relevante financiële bijdrage te laten doen voor de opvang van hun kindje.
Ondanks de mogelijkheden die we hen hebben geboden ter bevordering van de financiële
zelfredzaamheid (naailes, kapperscursus, microkredieten) is het voor de moeders een zware klus om
de geleerde vaardigheden daadwerkelijk in de praktijk in te zetten. Zo waren twee moeders in staat
hun microkrediet van €45 binnen twee maanden terug te betalen, echter lukte het hen niet om de
handelsgeest vast te houden om winst te maken in de toekomst. Dit maakt duidelijk dat er meer
behoefte is aan (business)training. De eigen bijdrage vanuit de moeders zal zeker in de toekomst van
belang zijn om het project financieel minder afhankelijk te maken van donaties.
Het bestuur in Nederland werkt op vrijwillige basis. Dit houdt in dat de bestuursleden geen
vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Reis- en verblijfkosten naar en in Oeganda worden
door hen zelf betaald, evenals de kosten die in Nederland worden gemaakt om de werkzaamheden
uit te voeren. Voor kosten die gemaakt zijn voor bijvoorbeeld het drukwerk en het huren van stands
ter promotie van de stichting, is een aparte sponsor gevonden.
Elke maand wordt een bedrag naar Oeganda verzonden om het babysitter centre en alle
projectwerkzaamheden draaiende te houden. In de laatste maand van dit jaar is tevens het budget
voor januari 2017 al verzonden, alsmede een bedrag zodat er verder gebouwd kan worden aan het
Mama and Me babysitter centre.
Beoogde projecten en activiteiten voor 2017 worden verder beschreven in het beleidsplan.
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Inkomsten 2016
Toelichting
Batig saldo 2015
Eenmalige donaties particulieren
Maandelijkse donaties particulieren
Verkoop Mama and Me ansichtkaarten en hartjes
Verkoop crafts uit Oeganda
Verkoop tweedehands spullen door vrijwilligers
Donaties bedrijven
Donaties humanitaire organisaties (kerken, goede doelen acties,
foundations, stichtingen, vermogensfondsen, inzamelingsacties)
Sponsorship schoolmaatjes
Totaal

Bedrag in €
1.921,56
4.113,69
1.484,86
539,55
747,10
827,55
5.112,5
21.681,01
966
37.393,82

Uitgaven 2016
Toelichting
Voeding¹
Medische zorg²
Salaris werknemers en babysitters³
Benodigdheden in het centre⁴
Scholing moeders en werknemers⁵
Scholing kinderen⁶
Noodhulp thuissituaties deelnemende moeders⁷
Pre-, postnatale zorg en family planning⁸
Huur en onderhoud van pand⁹
Communicatie¹⁰
Transportkosten Oeganda¹¹
Waterfilters voor personeel/moeders
Kapperszaak¹²
Overig¹³
Water en elektriciteit babysitter centre en kapsalon
Lidmaatschap Partin 14 maanden
Bankkosten Nederland¹⁴
Aktekosten Nederland i.v.m. wijziging KvK
Kosten website
Huur stands voor fundraising
Investering in fundraising: aankoop ansichtkaarten/drukwerk
Investering in fundraising en werkverschaffing moeders¹⁵
Verzorging uitvaart¹⁶
Aankoop stuk grond, inclusief kosten advocaat, enz.
Bouw Mama and Me babysitter centre
Totaal

Bedrag in €
2.945,3
807,7
4.078,5
792,3
303,7
296,1
80,7
442,8
719,6
279,0
216,1
21,9
1068,6
219,5
134,0
70
495,88
7,95
18,48
50
161,4
172,6
418,10
4.239,4
8.971,4
27.011

Bedrag in UGX
10.765.000
2.952.300
14.907.000
2.896.000
1.110.000
1.082.500
295.000
1.618.400
2.630.000
1.020.000
790.000
80.000
3.905.700
802.500
490.000
255.850
1.812.400
29.000
67.500
182.750
590.000
631.000
1.528.300
15.495.000
32.790.600
98.726.800

¹ ) Voeding voor de kinderen bij het babysitter centre, voor de babysitters en in geval van nood gebruikt door de moeders
thuis.
² )Medische zorg met name voor de kinderen die aangesloten zijn bij het project, incidenteel voor moeders,
werknemers/babysitters.
³ ) Er zijn twee social workers in dienst, ondersteund door een externe kracht. Elke dag werken er drie moeders als
babysitter. Sinds november is er een guard in dienst die ’s nachts het bouwterrein bewaakt.
⁴ ) Aanschaf meubilair (stoeltjes, tafeltjes, stapelbed, babybox, uithangbord), gebruiksvoorwerpen, verzorgingsproducten,
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schoonmaak, kookgerei, kantoorartikelen, enz.
⁵ ) Één moeder ging tot juni naar de middelbare school en wij voorzagen in haar onderhoud; een werkneemster heeft een
korte computercursus gevolgd.
⁶ ) Sinds januari 2016 worden 5 kinderen volledig in schoolkosten gesponsord via de stichting en 2 kinderen gedeeltelijk. Er
wordt een reserve opgebouwd gezien elk schooljaar verschilt in kosten (bijv. aanschaf uniform, examen, enz.).
⁷ ) Noodhulp in de vorm van voeding, goederen, bijdrage in huur aan moeders die het zonder tijdelijke ondersteuning niet
redden.
⁸ ) Family planning, pre- en postnatale zorg en vervoerskosten voor moeders die deelnemen aan lessen van een pregnancy
centre in Jinja.
⁹ ) Huur en onderhoud van het Mama and Me babysitter centre en in de laatste maanden van het jaar ook voor een ruimte
voor de bouwmaterialen. Een gedeelte van de huur van het babysitter centre is vooruit betaald in december 2015.
¹⁰ ) Internet- en telefoonkosten voor het personeel in Oeganda.
¹¹ ) Vervoerskosten voor werknemers, ziekenvervoer van en naar het ziekenhuis.
¹² ) Bouw en inrichting kapperszaakje, salaris kappersdocent en huur van de grond waarop het kapperszaakje staat.
¹³ ) Bijvoorbeeld activiteiten voor feesten als Pasen, eenjarig bestaan, kerst, onvoorziene kosten.
¹⁴ ) €393,80 overschrijvingskosten via Western Union en €102,08 bankkosten bij zakelijke rekening van SNS bank.
¹⁵ ) Door de moeders vervaardigde sieraden die we ter plekke in Oeganda aanschaffen worden in Nederland verkocht ten
behoeve van fundraising.
¹⁶ ) Er zijn in 2016 twee kinderen overleden die aangesloten waren bij het project. Mama and Me betaalde de uitvaart en
alle bijkomende kosten en de reis naar de geboortegrond waar de uitvaart plaatsvond.

Saldo
Er is een batig saldo van €10.382,72 op 31 december 2016.
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1. Voorwoord
Aansluitend op het jaarverslag 2016 ziet u hier het beleidsplan van Stichting Mama and Me Uganda
voor 2017, waarin de doelstellingen en plannen voor dit jaar beschreven worden. Daarnaast geven
we in het kort de organisatorische kant van de stichting weer, zoals ook beschreven in de statuten.
Stichting Mama and Me Uganda zal er ook in 2017 weer voor gaan om (tiener)moeders en hun
kinderen in Jinja, Oeganda te ondersteunen om te voorkomen dat zij door armoede van elkaar
gescheiden kunnen worden.
Diede Martens, founder/voorzitter Stichting Mama and Me Uganda

2. Visie en missie
Stichting Mama and Me Uganda is actief in de sloppenwijk Masese te Jinja, Uganda. Deze enorme
sloppenwijk, aan de rand van de stad Jinja, kan onderverdeeld worden in sub-sloppenwijken. De
meeste deelnemers aan het project, komen uit Masese III, ook wel Masese Karamoja genaamd,
omdat het overgrote deel van de inwoners uit Karamoja komt. Karamoja is een regio in NoordOeganda, grenzend aan Zuid-Sudan en Kenia. Deze regio is jarenlang geteisterd door oorlogen en
droogte en ontwikkelt zich ook heden ten dagen nauwelijks door aanhoudende milieuproblemen,
uitsluiting, analfabetisme , slechte infrastructuur, totale onzekerheid en algehele ongezonde
levensomstandigheden.
Masese III is een klein gebied dat bestaat uit hutten van leem. De inwoners hebben geen eigen
grond en huren de hutten van zogenaamde landlords. Door het gebrek aan (eigen) land hebben ze
geen mogelijkheden om zelf voedsel te verbouwen en ze komen maar moeilijk aan werk in de stad.
Vaak worden ze openlijk gediscrimineerd. De uitzichtloze situatie van honderden mensen met weinig
toekomstperspectief bij elkaar in een sloppenwijk zonder enige voorzieningen als toiletten en
stromend water is een bron voor armoede, honger, ziekten, werkloosheid, verslaving en prostitutie.
Mama and Me reikt handvatten aan voor jonge moeders en hun kinderen die in deze
omstandigheden moeten zien te overleven. De achterliggende visie is dat geen enkel kind van zijn
ouder(s) gescheiden zou moeten worden vanwege armoede.
In Oeganda is er nauwelijks een vangnet voor kinderen die het risico lopen om door armoede van
hun ouders gescheiden te worden. De oplossing bij (ernstige) armoede wordt vaak gevonden in de
vorm van opvang in een weeshuis. Een alarmerend percentage van 80% van alle kinderen in
weeshuizen wereldwijd heeft een ouder die nog in leven is34. Mama and Me is van mening dat er
naar mogelijkheden moet worden gezocht in het ondersteuning van de ouder(s), in de praktijk vaak
de moeder, om dit te voorkomen.
Dit wordt als volgt samengevat in de missie die Stichting Mama and Me Uganda nastreeft:
‘het (financieel) ondersteunen, begeleiden, opleiden, coachen van jonge moeders en hun baby’s in
Oeganda, in daartoe op te richten opvangcentra, gericht op een menswaardig, zelfstandig bestaan.’

34
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Om zo veel mogelijk moeders en kinderen te kunnen bereiken, zullen we moeten werken met een
doorstroomsysteem. Empowerment van de vrouwen is hierbij van groot belang, zodat zij uiteindelijk
zelfstandig verder kunnen en zorg voor hun kindje kunnen dragen. Wie op deze manier uitstroomt,
maakt plaats voor een andere hulpbehoevende moeder. Financiële ondersteuning vanuit Nederland
zal, gezien de huidige situatie in Oeganda, zeker de komende jaren nodig blijven. De vaste lasten
zullen dalen gezien er naar verwachting in 2017 geen huur meer betaald zal hoeven worden. De
eigen bijdrage (€0,15 per kind per dag) zoals we die in principe van de moeders die hun kindje naar
het centre brengen verwachten, blijft een punt hoog op de agenda. Het is een kleine stap naar iets
meer financiële zelfstandigheid van het project.
Mama and Me is van mening dat échte verandering van binnenuit moet komen. Er is dan ook veel
overleg met de social workers die ter plaatse zijn en er is veel aandacht voor behoeften vanuit de
doelgroep. Na veel gesprekken tussen de social workers en de doelgroep, én onderzoek naar de
mogelijkheden die dit project de doelgroep kan bieden (rekening houdende met kansen én valkuilen
wat betreft de locatie, concurrentie, enz.) komt het plan bij het bestuur in Nederland terecht en
wordt er opnieuw naar de mogelijkheden gekeken en een ‘go’ of ‘no go’ voor het project, of in elk
geval financiële ondersteuning daarvan gegeven.

3. Projecten, activiteiten en werkwijze
Sichting Mama and Me Uganda zet zich in voor de volgende projecten en activiteiten in 2017:
-

Mama and Me babysitter centre
Werkverschaffing en empowerment
Medische zorg en preventie
Family planning en pre- en postnatale zorg
Toegang tot scholing
Kwalitatief ‘volunteering’

a. Mama and Me babysitter centre
Het Mama and Me babysitter centre behoeft financiële ondersteuning om te kunnen draaien en
kwaliteit te kunnen leveren in de opvang van meer dan 25 kinderen per dag. Het centre biedt
(tiener)moeders een inkomen als babysitter, en biedt hun kinderen op werkdagen van 07.00 tot
17.30 een veilige plek waar zij aandacht, verzorging en voeding krijgen en indien nodig van medische
zorg worden voorzien. De kinderen die naar het babysitter centre worden gebracht zijn van 0 tot 5
jaar oud (oudere kinderen gaan al dan niet met Mama and Me sponsorship naar school). Zij komen
na schooltijd ook naar het centre, waar ze in de namiddag door hun moeder worden opgehaald. In
principe wordt, om de verantwoording voor hun kinderen bij de moeders zelf te houden, gevraagd
voor een eigen bijdrage van omgerekend €0,15 per dag. In de praktijk blijkt dit vaak onmogelijk. Er
werken drie moeders per dag bij toerbeurt als babysitters. Er is dagelijks tenminste één social
worker bij het project aanwezig die de babysitters aanstuurt, coacht en begeleidt, evenals een extra
externe kracht die zich richt op ‘early learning’ voor de kinderen.
In 2016 is begonnen met de bouw van een eigen Mama and Me babysitter centre, welke in 2017
afgebouwd zal worden. In de toekomst zal er dan geen huur meer betaald hoeven te worden.
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Toelichting
Voeding en benodigdheden
Salaris babysitters en social workers
Afbouw Mama and Me babysitter centre
Totaal

Begrote uitgave voor 2017 in €
4.600
4.500
13.000
22.100

De social workers houden een maandelijks overzicht bij m.b.t. de aanwezigheid van de kinderen en
moeders, projectkosten e.d., welke doorgestuurd worden naar het team in Nederland. Diede
Martens (voorzitter) en Elly van Lierop (secretaris) zullen in juli/augustus 2017 ter plaatse gaan om
het project tussentijds te beoordelen en samen met de social workers in Oeganda te evalueren.
b. Werkverschaffing en empowerment
Deelnemende moeders krijgen les over onderwerpen als business, sparen en money management.
Om hen een kans te bieden om in de toekomst in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien en
zelfstandig voor hun kinderen te kunnen zorgen, willen we de vakscholing die Mama and Me Uganda
biedt uitbreiden. Het project beschikt over één naaimachine. Om moeders een naaicursus te kunnen
bieden, is er tenminste nog één naaimachine nodig, evenals een docent.
De moeders hebben zeer uiteenlopende niveaus en ambiëren dan ook uiteenlopende
toekomstplannen, van het verkopen van kleding tot het uitbaten van een eetgelegenheid. Om in te
spelen op hun capaciteiten en wensen, zullen individuele doelen gesteld moeten worden. Een
manier om hen te ondersteunen in hun plannen gericht op een zelfstandige toekomst, is middels
micro-kredieten. Wanneer moeders door de social workers klaar worden bevonden om met een
micro-krediet zelfstandig een kleine business te starten, zal bekeken worden in hoeverre Stichting
Mama and Me hier financieel zal bijdragen en hoeveel door de moeder zelf ingelegd moet worden.
We begroten €1500 om tenminste 15 moeders te kunnen ondersteunen middels een microkrediet
en de naaicursus nieuw leven in te blazen.
Toelichting
Naaimachine
Docent naailes voor 5 maanden
15 microkredieten
Totaal

Begrote uitgave voor 2017 in €
100
300
1.100
1.500

c. Medische zorg en preventie
Gezondheid blijft een heikel punt. Ondanks een verbeterd menu dat de kinderen dagelijks krijgen bij
het Mama and Me babysitter centre en veelvuldige uitleg over hygiëne, kinderverzorging en
preventie en behandeling van ziekten aan de moeders, krijgen kinderen nog steeds vaak te maken
met ziekten als diarree, malaria, enz. Het ontbreekt de ouders meestal aan middelen om
behandeling te kunnen betalen.
Mama and Me Uganda zal ook in 2017 medische zorg mogelijk maken voor de kinderen die bij het
project zijn aangesloten in nabijgelegen ziekenhuizen of klinieken. Per maand wordt een bedrag van
€60 beschikbaar gesteld voor dit doeleinde.
In juli/augustus 2017 zullen Diede Martens, Elly van Lierop en Gwen van Lierop (vrijwilligster en
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verpleegkundige) ter plaatse evalueren hoe het gaat met betrekking tot medische zorg en preventie
van ziekten binnen het project.
d. Family planning en pre- en postnatale zorg
Binnen het project wordt aandacht besteed aan family planning. De moeders die deelnemen aan het
project kunnen via Mama and Me Uganda een vergoeding krijgen voor de prikpil. Deze heeft volgens
hen echter veel nare bijwerkingen. In 2017 zullen we ons verdiepen in de meest geschikte en best
passende vormen van anticonceptie. Ook staat het geven van voorlichting betreffende family
planning, zwangerschap en babyverzorging op de planning.
We proberen moeders te overtuigen om zelf de verantwoording te nemen om voor hun kindje te
zorgen. Ook wanneer iemand in verwachting is, vragen we van de vrouwen om zich verantwoordelijk
op te stellen en de maanden voor de geboorte bijvoorbeeld geld te sparen voor een baby-uitzet. In
de praktijk verloopt dit zeer moeizaam. Om een veilige bevalling voor moeder en kind te realiseren
en moedersterfte terug te dringen, proberen we de vrouwen te motiveren om naar
zwangerschapscontroles in het ziekenhuis te gaan en in het ziekenhuis te bevallen. Wanneer we zien
dat zij zelf verantwoording nemen, willen we hen verder op weg helpen door hen tegemoet te
komen in de ziekenhuiskosten en eventueel te ondersteunen bij de aanschaf van de nodige
babyspulletjes. Er wordt een bedrag van €580 gereserveerd om tenminste een aantal van 5
aanstaande moeders financieel bij te kunnen staan vóór, tijdens en na de bevalling.
De bestuursleden Diede Martens en Elly van Lierop en vrijwilligster Gwen van Lierop
(verpleegkundige) zullen samen met de social workers een plan uitwerken omtrent family planning,
pre- en postnatale zorg in dit evalueren als zij in juli/augustus in Oeganda ter plaatse zijn.
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e. Toegang tot scholing
De doelgroep van Mama and Me staat soms ver af van, en cynisch tegenover scholing. Vanuit met
name de cultuur en tradities van de Karamojong, wordt scholing gezien als een bedreiging voor hun
eigen normen waarden, vaak als gevolg van onbegrip over het onbekende. Gezien de meeste
moeders uit het project zelf nooit naar school zijn geweest, is het voor hen moeilijk om in te zien
welke voordelen scholing kan brengen ten opzichte van de door hen gevreesde nadelen.
Mama and Me Uganda besteedt er veel aandacht aan om moeders te overtuigen van het belang van
scholing van hun kinderen. We zullen ten alle tijden respect hebben voor de afkomst, normen,
waarden en tradities van de doelgroep. Tegelijkertijd lijkt het er op dat een leefwijze die hiermee
samen hangt, nauwelijks nog leefbaar is in deze eeuw. Zeker in de stad, waar de moeders zich
gevestigd hebben, zal gezocht moeten worden naar een tussenweg tussen het behoud van tradities
en de noodzaak voor herziening.
In 2017 zullen negen kinderen middels Mama and Me sponsorship naar school gaan, waarvan er
zeven in 2016 ook al onderwijs volgden via het project. Van de moeders word verwacht dat zij hun
kinderen daadwerkelijk naar school sturen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de aanschaf van een
paar schoenen en een rugtas voor het kind, verdere kosten worden middels Mama and Me
sponsorship gedekt.
Door verslaggeving van de social workers in Oeganda en door Diede Martens die in juli/augustus
2017 naar het project zal gaan, moet duidelijk worden welke impact het project ‘toegang tot
scholing’ heeft op de moeders en de kinderen.
124
Ook zullen twee moeders hun schoolgang hervatten in 2017 in Primary Seven. Gezien zij als
scholieren niet kunnen werken, zal Mama and Me hen ondersteunen in het eigen onderhoud.
Toelichting
9 kinderen naar de basisschool
2 moeders naar de basisschool, inclusief ondersteuning voor
eigen onderhoud
Totaal

Begrote uitgave voor 2017 in €
810
720
1100

f. Kwalitatief ‘volunteering’
Het bestuur heeft zich in 2016 sterk verdiept in de effecten van vrijwilligerswerk in
ontwikkelingslanden. Tot op heden hebben we zo nu en dan wel bezoekers ontvangen, maar nooit
actief met vrijwilligers gewerkt. Het werken met vrijwilligers die tijdelijk werk willen verrichten
binnen het project kan zowel voordelen als nadelen hebben. Een voordeel van het ontvangen van
vrijwilligers is dat we als stichting kunnen laten zien wat we ter plaatse verrichten en het komt ten
goede aan de transparantie. Uit vrijwilligerswerk kunnen mooie momenten voort komen, zowel voor
de vrijwilliger als de betrokken moeders en kinderen. Echter, de vraag ‘wie heeft er nu écht wat
aan?’ moet naar onze mening altijd voorop staan.
De werkers in Oeganda hebben, om de kinderen en moeders te beschermen, een ‘guideline’
opgesteld voor eventuele vrijwilligers. Nadat bleek dat het protocol niet altijd wordt nageleefd door
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bezoekers, voelen we ons ter bescherming van de kinderen en moeders genoodzaakt om eventuele
toekomstige vrijwilligers en bezoekers nog duidelijker te wijzen op eventuele effecten van hun
bezoek op de kinderen en moeders. Denk hierbij aan zaken als privacy, of het bezoek ten behoeve
van de kinderen en moeders of enkel voor de vrijwilliger zelf is, en of de vrijwilliger daadwerkelijk
een relevante, professionele bijdrage kan leveren aan het project. Deze bijdrage zou volgens ons
enkel gemaakt kunnen worden door professionele kennis te delen met de moeders en werkers van
het project. Het is immers hún taak om met de kinderen te werken. We ontmoedigen het uitdelen
van spullen of voedsel door bezoekers aan de kinderen en moeders. Wie geeft, moedigt hen aan om
door te gaan met ‘bedelen’, en bezoekers te zien als ‘white saviours’. Dit creëert afhankelijkheid,
terwijl we ons er juist sterk voor maken om moeders onafhankelijk te leren zijn zodat ze zichzelf en
hun kinderen kunnen onderhouden. Om de kwaliteit van de ervaring van het vrijwilligerswerk voor
zowel het team, de moeders en de kinderen als de vrijwilliger te verbeteren, zullen we in 2017
enkele plannen nastreven:
-

goede informatieverschaffing voor de vrijwilliger ten behoeve van bewustwording
vooraf (www.thinkchildsafe.org is hierbij een leidraad);
supervisie vanuit het Nederlandse en Oegandese team tijdens de periode dat de
vrijwilliger voor het team in Oeganda werkt;
het opstellen van een individueel werkplan per vrijwilliger in samenwerking met het
team in Oeganda;
aanpassen en in acht nemen van het vrijwilligersprotocol.

4. Kennisuitwisseling
Stichting Mama and Me Uganda ziet het als haar taak om ervaringen en kennis te delen en
transparant te zijn in haar informatieverschaffing. Niet alleen teneinde inzicht te geven naar
mogelijke donateurs, maar ook om het draagvlak van ontwikkelingssamenwerking te vergroten,
door openheid te geven en bewustwording te bevorderen betreffende ontwikkelingswerk in Afrika,
specifiek Oeganda, waar particuliere initiatieven al decennia lang actief zijn. Deze bijdrage kan zowel
van nut zijn voor het verbeteren van de situatie in Oeganda, als voor kwaliteitsverbetering van
ontwikkelingswerk door particuliere initiatieven. De voorlichtingsactiviteiten kunnen worden
opgesplitst in:
i.

Voorlichting gericht op het vergroten van draagvlak/bevorderen van bewustwording
betreffende ontwikkelingssamenwerking door het bieden van transparantie en openheid;.
j. Door wekelijkse berichtgeving vanuit Oeganda openbaar te maken op
www.mamaandmeuganda.com en www.facebook.com/mamaandmeuganda.
k. Stichting Mama and Me Uganda is bereid om haar ervaringen en kennis op scholen,
ontwikkelingssamenwerkingsgroepen en evenementen e.d. uit te dragen. Openheid en
transparantie over zowel mijlpalen als valkuilen, kunnen andere particuliere initiatieven
mogelijk richting geven.
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l.

Voorlichting gericht op het werven van fondsen. Om de activiteiten uit te kunnen blijven
voeren zoals in dit beleidsplan beschreven, zijn we vooralsnog afhankelijk van donaties en
subsidies. Het bestuur zoekt actief naar fondsen door informatie betreffende het werk van
Stichting Mama and Me Uganda actief uit te dragen in Nederland. We proberen hierbij zo
goed mogelijk rekening te houden met de privacy en waardigheid van de projectleden,
onder andere door hen toestemming te vragen voor het gebruik van bijvoorbeeld
beeldmateriaal.
Fondsenwerving is gericht op op incidentele donaties en subsidies, evenals op fondsen die
bereid zijn Mama and Me Uganda voor langere tijd van sponsoring te voorzien. Het bestuur
schrijft bedrijven, vermogensfondsen en service clubs aan en schrijft zich in voor
evenementen waarbij fondsen worden geworven. Daarnaast zoekt het bestuur in zowel haar
eigen omgeving als daarbuiten (bijv. door de stichting uit te dragen in tijdschriften e.d.) naar
maandelijkse donateurs. Op de website en facebookpagina worden volgers geïnformeerd
door middel van nieuwsbrieven (per kwartaal) en ook het jaarverslag wordt daar inzichtelijk
gemaakt. Sponsoren die een kind sponsoren zodat het naar school kan gaan, worden elk
kwartaal op de hoogte gesteld van de voortgang.
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5. Organisatie
Stichting Mama and Me Uganda werkt direct samen met CBO (Community Based Organisation)
Mama&Me Group in Oeganda, als zijnde één organisatie Mama and Me Uganda. Er is bijna dagelijks
contact tussen de stichting in Nederland en de uitvoerende organisatie in Oeganda. Zie onderstaand
organigram.
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Het bestuur in Nederland is belast met het besturen van de stichting, zoals vastgelegd in de akte,
houdende oprichting en statuten van de Stichting Mama and Me Uganda d.d. 4 juni 2015. De
vrijwilligers in Nederland zetten zich op verschillende manieren in voor de Stichting Mama and Me
Uganda (bijv. fundraising, uitdragen van de Stichting). De taken voor de vrijwilligers zijn meestal
kortdurend van aard.
Het bestuur in Oeganda (Mama&Me Group CBO), beschikt over een constitutie gelijkwaardig aan de
statuten van de Stichting Mama and Me Uganda, goedgekeurd door de Community Development
Officer van het Danida-Walukuba-Jinja-disctrict (2014).
De leden van het bestuur en vrijwilligers van Stichting Mama and Me Uganda genieten geen
beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten, indien vooraf aangevraagd en goedgekeurd door het
bestuur. Tot op heden worden deze kosten echter door hen zelf gedekt, evenals reis- en
verblijfkosten naar en in Oeganda.
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In Oeganda krijgen de bestuursleden en het uitvoerend personeel van Mama&Me Group een salaris,
bekostigd vanuit de Stichting Mama and Me Uganda (Nederland).
Stichting Mama and Me Uganda werkt samen met Stichting MommaLuv, Egoli Africa, TUSC
(Transport for Ugandan Sick Children), Masese HELP school en Birthing Kit Foundation Australia. Het
gaat hier om het uitwisselen van informatie, ervaringen en middelen. Daarnaast zijn we aangesloten
bij Partin, brancheorganisatie voor particuliere initiatieven.

6. Administratie
De voorzitter zal bevoegd zijn tot het beheren van het stichtingsvermogen en het overboeken van
door het bestuur goedgekeurde vergoedingen en andere kosten. Per maand wordt een budget over
gemaakt naar het project in Oeganda, dat schriftelijk is aangevraagd door het team aldaar. Dat team
geeft na elke maand een verantwoording van de uitgaven. Het geheel wordt inzichtelijk gemaakt in
maand- en jaarverslag. De administratie zal maandelijks worden gecontroleerd en geregistreerd
door de penningmeester.

7. Financiën
Voor de genoemde projecten en activiteiten heeft Stichting Mama and Me Uganda voor 2017 de
volgende kosten begroot.
Toelichting
Mama and Me babysitter centre: voeding en benodigdheden
Medische zorg, family planning en pre- en postnatale zorg
Salarissen werkers en babysitters
Scholing
Werkverschaffing en empowerment (naaicursus en micro-kredieten)
Afbouw Mama&Me babysitter centre
Overig (noodhulp, communicatie, transport, diversen, onverwachte kosten)
Kosten in Nederland (o.a. bankkosten/investering)
Totaal

Verwachtte kosten in 2017 in €
4.600
1.300
4.500
1.100
1.500
13.000
1.200
600
27.800

Bedankt voor uw interesse. Dat we samen met u weer vele stappen mogen zetten in 2017.
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1. Voorwoord
Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Mama&Me Uganda. Sinds 4 juni 2015 is Mama&Me een
officiële, door een notaris erkende stichting geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. De
werkzaamheden in Oeganda zijn al eerder van start gegaan, te weten in oktober 2014. Dit jaar
hebben we dan ook onze eerste verjaardag in Oeganda kunnen vieren. Een bevlogen eerste jaar, wat
ons vol goede moed het tweede jaar in doet gaan.
In november is een eerste nieuwsbrief uitgekomen. Hierin, en op de facebookpagina van de
Stichting, worden de ontwikkelingen van Mama&Me beschreven.
Graag nemen we in dit jaarverslag de gelegenheid om u, geïnteresseerden in Mama&Me, die ons op
allerlei manieren steunt, nog eens extra te bedanken voor uw betrokkenheid.
Diede Martens
Minoesch Schrauwen

130

Stichting Mama&Me Uganda - info@mamaandmeuganda.com - www.mamaandmeuganda.com
ANBI 855255997 - KVK 63484943 - IBAN NL95 SNSB 0922 9609 17

2. Over de Stichting Mama&Me Uganda
Oeganda is een land op de evenaar in Oost-Afrika. Volgens de Verenigde Naties leeft 37,7% van de
Oegandese bevolking (meer dan 35 miljoen inwoners) onder de armoedegrens. De ‘armoedegrens’
wordt gezien als het inkomen dat iemand nodig heeft om te kunnen voorzien in de basisbehoeften
(minimale voorwaarden die nodig zijn om menswaardig te kunnen leven: kleding, goed drinkwater,
voldoende voedsel, goede huisvesting, goed onderwijs en goede gezondheidszorg).
De doelgroep van Mama&Me, jonge moeders en hun baby’s in Oeganda, komt grotendeels uit de
sloppenwijk Masese. Deze enorme sloppenwijk, aan de rand van de stad Jinja, kan onderverdeeld
worden in sub-sloppenwijken. De meeste vrouwen die deelnemen aan het project, komen uit
Masese III, ook wel Masese Karamoja genaamd, omdat het overgrote deel van de inwoners uit
Karamoja komt.
Karamoja is een regio in Noord-Oeganda, grenzend aan Zuid-Sudan en Kenia. Deze regio is jarenlang
geteisterd door oorlogen en droogte en ontwikkelt zich ook heden ten dagen nauwelijks door
aanhoudende milieuproblemen, uitsluiting, analfabetisme , slechte infrastructuur, totale
onzekerheid en algehele ongezonde levensomstandigheden.
Volgens de Human Development Index, leeft de bevolking van Karamoja nog een eind verder onder
de armoedegrens (0.183-0.194) dan de rest van Oeganda (0.484). Vergelijk dit maar eens met een
HDI van 0,915 van Nederland, één van de rijkste landen die in de HDI-lijst van ongeveer 185 landen is
opgenomen.
Duizenden mensen zijn het gebied ontvlucht op zoek naar een beter leven in de steden. Maar met
hun achtergrond, lukt het ze nauwelijks om daadwerkelijk een betere levensstandaard te bereiken.
Masese III is een klein gebied dat bestaat uit hutten van leem. De inwoners hebben geen eigen
grond en huren de hutten van zogenaamde landlords. Door het gebrek aan (eigen) land hebben ze
geen mogelijkheden om zelf voedsel te verbouwen en ze komen maar moeilijk aan werk in de stad.
Vaak worden ze openlijk gediscrimineerd. De uitzichtloze situatie van honderden mensen met weinig
toekomstperspectief bij elkaar in een sloppenwijk zonder enige voorzieningen als toiletten en
stromend water is een bron voor armoede, honger, ziekten,
werkloosheid, verslaving en prostitutie.
Mama&Me reikt handvatten aan voor jonge moeders en hun
kinderen die in deze omstandigheden moeten zien te overleven.
Dit wordt als volgt samengevat in het doel dat Mama&Me
nastreeft:
‘het (financieel) ondersteunen, begeleiden, opleiden, coachen van
jonge moeders en hun baby’s in Oeganda, in daartoe op te
richten opvangcentra, gericht op een menswaardig, zelfstandig
bestaan.’ Het eerste Mama&Me babysitter centre, de kern van
het project, bevindt zich in Danida, een ietwat beter ontwikkelde
wijk op steenworp van Masese III.
Het project wordt in Oeganda volledig gerund door twee social
Masese III, Jinja
workers. In het babysitter centre, waar dagelijks tussen de 20 en 30 kinderen worden opgevangen,
zijn dagelijks zo’n 3 á 4 moeders uit het project werkzaam. Zij worden tijdens hun werkzaamheden
ondersteunt door één externe kracht. Er nemen meer dan 30 moeders en meer dan 45 kinderen
deel aan het project.
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In Nederland bestaat het bestuur uit Diede Martens (voorzitter), Minoesch Schrauwen (secretaris)
en Zummi Mwaheed (bestuurslid). We zijn nog op zoek naar een penningmeester.
Op vele manieren wordt het project ondersteund door vrijwilligers uit Nederland, die sinds kort ‘de
Mama&Me Vrijwilligersclub’ vormen.
3. Mama&Me babysitter centre
De kern van Mama&Me is het babysitter centre. Ontstaan vanuit het probleem dat de jonge
moeders niet aan het werk konden omdat zij voor hun baby moesten zorgen, hun baby een dag
alleen thuis lieten als ze toch werk hadden of deze achterlieten bij een ander kind. Het Mama&Me
babysitter centre biedt moeders bij toerbeurt werkgelegenheid en inkomsten en een veilige plek
voor hun kinderen, waar deze aandacht, drie maaltijden per dag en indien nodig medische zorg
krijgen. De babysitters dragen omwille van de hygiëne en herkenbaarheid t-shirts met daarop het
Mama&Me-logo.
Aan het begin van dit jaar, huurden we één ruimte
in Danida, Jinja. Er kwamen dagelijks 5-10
kinderen. Maar het project bleef groeien en
halverwege dit jaar zijn we verhuisd naar een huis
met vier kamers en een afgesloten buitenruimte.
Één kamer doet dienst als speelkamer voor de
kinderen en ontmoetingsruimte voor de moeders,
één kamer als slaapkamer met daarin 2
stapelbedden zodat de kinderen een dutje kunnen
doen, één kantoorruimte en de vierde kamer
wordt gebruikt als woonruimte door de werknemer
die ’s nachts en in de weekenden het huis beheert.
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Halverwege dit jaar zijn we verhuisd naar een huis met vier
kamers en een afgesloten buitenruimte

Over de verhuizing schreef social worker Olivia: ‘In
August, the project secured a new home a few meters away from the old centre. This is a good
spacious house and a wall fence. Here the children are safe and happy. They have got enough room
to play with the toys’.

We huren het huis steeds per 6 maanden en dit
geeft ons zekerheid. Het begrip ‘Mama&Me
babysitter centre’ wordt steeds vaker gehoord in de
omgeving en steeds meer mensen weten de locatie
te vinden. Dit zorgt ervoor dat er een wachtlijst is
ontstaan van jonge moeders die graag bij het project
willen horen. Om de hulp die we nu bieden aan de
deelnemende moeders en kinderen te kunnen
blijven waarborgen en het financiële plaatje hierbij,
kunnen we op het moment echter niet uitbreiden.
De straat van het babysitter centre in Danida
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4.
Medische zorg en preventie
Één van de diensten die Mama&Me verleent aan de deelnemende kinderen en moeders, is toegang
bieden tot medische zorg in naburige klinieken en ziekenhuizen. In de meeste gevallen hebben de
moeders hier zelf geen mogelijkheden voor. De kinderen zijn vaak ziek vanwege slechte hygiëne,
gebrek aan sanitaire voorzieningen en armoede thuis. Er is veelvuldig sprake van ondervoeding. De
moeders worden gecoacht om de omstandigheden
op deze gebieden te verbeteren, maar het leven in
de sloppenwijk blijft zwaar. Per maand wordt er
een bedrag voor medische zorg beschikbaar
gesteld en indien nodig wordt hiervan gebruik
gemaakt. De babysitters en social worker(s) gaan
naar een nabije kliniek indien het om lichte
gevallen van ziekte gaat. Voor ernstiger gevallen
wordt een ziekenhuis in de stad Jinja aangedaan, al
dan niet met hulp van samenwerkingspartner TUSC
Uganda uit Engeland, die ziekenvervoer biedt.
Één van de kinderen met een babysitter bij de dokter

Vaak gaat het om malaria, diarree, griep. Soms worden kinderen getest op HIV, TBC, enz. Ééns in de
zoveel tijd komt er op verzoek een verpleegster naar het babysitter centre om de kinderen (en evt.
moeders) in te enten.
Door de dagelijkse wasbeurt bij het babysitter centre en het toepassen van de hygiëne-regels thuis,
is er geen sprake meer van schurft bij de kinderen. Er is begonnen met tanden poetsen van de
kinderen binnen het project om gebitsproblemen te voorkomen. Moeders hebben geleerd over het

belang van een potje voor de kinderen om de behoefte op te doen; de kinderen hebben er gebruik
van leren maken. Social worker Olivia schrijft in het mid-year report: ‘Hygiene for both the children
and the babysitters has tremendously improved as compared to time back. Both babysitters and
children look better than before’.
.
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4. Family planning, pre- en postnatale zorg
Indien gewenst krijgen de moeders via
Mama&Me toegang tot family planning. Op
verzoek kunnen zij een vergoeding krijgen voor
de prikpil. Hiervan wordt veelvuldig gebruik
gemaakt. Er is een zichtbaar verschil tussen
moeders die actief deelnemen aan het project
en zwanger worden (in 2015 1 moeder), en
moeders die niet aan het project deelnemen (2
moeders die eerder het project hebben
verlaten kwamen terug toen ze zwanger waren
en 3 jonge vrouwen hebben toenadering
gezocht tot het project omdat zij zwanger
waren).Deze jonge vrouwen (tussen 15 en 19
jaar) nemen deel aan de Mama&Me-meetings,
waarbij aandacht is voor zwangerschap,
Les over zwangerschap, geboorte en daarna bij Mama and Me
geboorte, kinderverzorging, enz. Mama&Me
biedt vervoer voor de moeders die enkele keren per week naar het Jinja Pregnancy Care Centre
gaan, waar ze klaar gestoomd worden voor het moederschap. Er wordt van ze verwacht dat ze zelf
verantwoording nemen en de maanden voor de geboorte bijv. geld sparen voor een baby-uitzet,
maar dit verloopt in de praktijk zeer moeizaam. Om een veilige bevalling voor moeder en kind te
realiseren, schenkt Mama&Me deze moeders de noodzakelijke producten die hiervoor benodigd
134
zijn.
Ziekenhuizen in Oeganda zijn vaak alleen bereid om bij een bevalling te helpen als de zwangere
vrouw zelf de benodigdheden als steriele handschoenen, gaasjes, een zeiltje, enz. meeneemt. De
Nederlandse stichting Egoli Africa heeft 20 sets met zulke benodigdheden geschonken vanuit
Uganda.
Daarnaast krijgt de aanstaande moeder wat babykleertjes, een wasteiltje, lakens, zeep, voedsel om
aan te sterken, enz. Tot dusver heeft samenwerkingspartner MommaLuv uit Nederland daarnaast
aan twee moeders een kraampakket geschonken dat door onze social worker is samengesteld en
afgegeven. Door deze extra gift, hebben moeder en kind een extra kans op een goede start.
Omwille van de veiligheid van moeder en kind voor, tijdens en na de bevalling drukken we de
moeders op het hart om naar zwangerschapscontroles in het ziekenhuis te gaan en in het ziekenhuis
te bevallen. Met name voor de moeders die uit de meest achtergestelde gebieden in Karamoja
komen, is dit ongebruikelijk en het kost dan ook de nodige energie om ze van het belang ervan te
overtuigen.
5. Money management en micro-kredieten
In principe wordt van de moeders verwacht dat zij een bijdrage doen aan het babysitter centre op de
dagen dat zij er hun kind(eren) naartoe brengen. We achten het immers van groot belang dat zij zelf
verantwoordelijk zijn en blijven voor hun kinderen. Echter, de praktijk leerde dat de moeders
meestal niet aan dit bedrag (van 500 UGX oftewel €0,15) konden voldoen. Gevolg hiervan was dat ze
in een neerwaartse spiraal terecht kwamen. Zij zagen zich weer genoodzaakt om hun kindje alleen
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thuis te laten, het kind kreeg minder of slechtere voeding thuis, werd ziek en alle verdiensten van de
moeders gingen weer op aan medische zorg van het kind. We hebben besloten om de eigen bijdrage
tijdelijk achterwege te laten en extra aandacht te besteden aan de financiële situaties van de
moeders door het starten van money management-lessen. Deze lijken hun vruchten af te werpen;
enkele moeders zijn spontaan weer begonnen met het betalen van kleine eigen bijdragen.

Wekelijkse meeting: les over inkomen, sparen, uitgaven

Wekelijks vinden er één of twee
meetings plaats met als onderwerp
het verkrijgen van een inkomen,
sparen, en het doen van uitgaven.
De moeders sparen geld dat,
wanneer zij aan bepaalde
voorwaarden voldoen, aangevuld
wordt met een micro-krediet vanuit
Mama&Me. Social worker Olivia
zegt hierover het volgende: ‘Saving
has been embraced by many
mothers and they believe it can
help them in time of danger like
sickness’.
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Tot op heden hebben twee moeders een micro-krediet á €45 gekregen. Hiervóór hebben zij elk een
businessplan opgesteld, laten zien dat zij kunnen sparen, hardwerkend zijn en hebben ze het
vertrouwen van de social workers gekregen zodat we er van uit gaan dat het micro-krediet binnen
een bepaalde termijn terugbetaald wordt. Één van deze moeders heeft van het bedrag kleding
gekocht die zij nu verkoopt en is bezig met het terugbetalen van de lening. De andere moeder heeft
een moeizame start gemaakt met het opzetten van een eetstalletje en na enkele weken lijken er nu
werkelijk inkomsten binnen te komen. Doordat zij nu een eigen business hebben, is er plaats
gekomen voor nieuwe babysitters in het Mama&Me babysitter centre.
In Nederland worden sieraden verkocht die door de moeders zijn gemaakt. Zij krijgen hiervoor de
door hen zelf vastgestelde vraagprijs met een bonus van 10%. De winst die in Nederland voort komt
uit de verkoop van sieraden, zal worden besteed aan schoolgeld van de kinderen. Op deze manier
maken de moeders het in collectief verband voor een gedeelte mogelijk dat hun kinderen naar
school kunnen.

Één van de moeders met door haar gemaakte sieraden

Stichting Mama&Me Uganda - info@mamaandmeuganda.com - www.mamaandmeuganda.com
ANBI 855255997 - KVK 63484943 - IBAN NL95 SNSB 0922 9609 17

6. Scholing
De meeste moeders die aan het project deelnemen zijn nooit
naar school geweest. Zij zijn analfabeet, spreken nauwelijks
Engels en hebben veel moeite om in de stadsmaatschappij te
integreren. Één van de moeders is bij het project gekomen op
het moment dat zij haar zoontje af wou staan, om de
middelbare school af te kunnen ronden. Haar scholing wordt nu
mogelijk gemaakt door Mama&Me, terwijl ze haar zoontje
dagelijks naar het babysitter centre brengt en we hen ook
ondersteunen in het levensonderhoud gezien de jonge moeder
als scholiere niet kan werken. Aan het einde van dit jaar heeft
ze haar derde middelbare schooljaar met succes afgerond en
zal zij in januari aan het eindexamenjaar beginnen.
De moeders die nooit naar een (basis)school zijn geweest,
worden toch gestimuleerd om te leren. Hiervoor zijn er de
wekelijkse meetings (meestal 2 keer per week), waarin
verschillende onderwerpen aan bod komen als money
management, hygiëne, kinderverzorging, ziekten, maar ook
Één van de moeders gaat naar school

lezen, schrijven en Engels. In het babysitter centre hebben de
moeders toegang tot een naaimachine waardoor ze ook deze vaardigheden kunnen oefenen. In
2016 willen we een kapperszaakje realiseren waarin de moeders zowel leerling zijn als later ook het
beroep uit kunnen oefenen.
Enkele kinderen die dagelijks naar het babysitter centre komen, hebben de schoolleeftijd van 5 jaar
bereikt. In januari zal dan ook het eerste groepje kinderen naar school gaan. Met de winst van de
verkoop van sieraden die door de moeders zijn gemaakt, betalen zij in collectief verband voor een
gedeelte mee aan het schoolgeld van hun kinderen. Daarnaast zijn we op zoek naar “Mama&Memukwano’s”. Een mukwano (vriend), betaalt mee aan het schoolgeld van een kind, dat hierdoor
meer kansen krijgt in de toekomst.
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7. Uitdagingen
In het mid-year report beschrijft social worker
Olivia de volgende ‘challenges’: ‘Most of the
mothers do not take children health, hygiene
and feeding a priority due to the fact that some
of them are addicted to alcohol. Parents seem
reluctant about their children. They give them
minimal attention and that’s why some of them
never grow. (…) Fighting amongst the girls. It
has been noted that (…) is involved in almost
every case concerning violence however she has
been counseled on several incidences’.
Een moeder met haar drie kindjes en een tante op
weg naar het Mama&Me babysitter centre

Binnen de thuissituaties van de deelnemende moeders is veelvuldig sprake van geweld. Het
zelfbeeld van veel van hen is laag, wellicht ten gevolge van uitbuiting, verwaarlozing, mishandeling
zowel tijdens hun jeugd als in het heden. Persoonlijke ontwikkeling is er vaak een onbekend begrip.
De partners van de deelnemende vrouwen hebben vaak meerdere echtgenotes, die zij nauwelijks
onderhouden. De problemen worden helaas vaak van generatie op generatie overgedragen en de
social workers hebben er hun handen vol aan om de deelnemende moeders (vaak midden in de
puberteit) ervan te overtuigen dat zij, maar ook hun kindjes, wél de moeite waard zijn en iets van
hun leven mogen en kúnnen maken. Ondanks de dagelijkse spanningen die soms ook binnen het
babysitter centre tot uiting komen, blijft de participatie van de deelnemende (tiener)moeders groot.
Olivia zegt hierover: ‘they always feel they have come home’, wanneer ze bij het babysitter centre
zijn.
Om de zorg rondom alle deelnemende moeders en kinderen te blijven waarborgen op weg naar een
zelfstandig, waardig bestaan, zullen in de toekomst meer arbeidskrachten nodig zijn gezien de
meervoudige problemen die spelen. Daarnaast is groei op gebied van (vak)scholing wenselijk. Gezien
de vele schrijnende situaties van jonge vrouwen die zich aan willen sluiten bij het project, zullen we
ons er het komende jaar ook op richten om een groter bereik mogelijk te maken.
Vrijwilligerswerk in Oeganda kan positieve ervaringen bieden voor zowel de vrijwilligers als het
project zelf en hiermee zullen we in 2016 een start maken.
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8. Financiële verantwoording
Een grote groep van zeer uiteenlopende sponsoren hebben dit jaar de financiële ondersteuning van
het project mogelijk gemaakt.
Het bestuur in Nederland werkt op vrijwillige basis. Dit houdt in dat de bestuursleden geen
vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Reis- en verblijfkosten naar en in Oeganda worden
door hen zelf betaald, evenals de kosten die in Nederland worden gemaakt om de werkzaamheden
uit te voeren.
Inkomsten
Toelichting
Donaties particulieren
Maandelijkse donaties van particulieren
Kaartverkoop ansichtkaarten
Kaartverkoop Mama and Me kaarten
Winst uit verkoop crafts uit Oeganda
Opbrengst verkoop tweedehands spullen door vrijwilligers
Donaties bedrijven
Donaties humanitaire organisaties
Sponsorship
Totaal

Bedrag in €
3.387,15
619,57
314
924,25
297,10
827,19
950
5.060,30
60
12.439,56

Uitgaven
Toelichting
Voeding¹
Medische zorg²
Salaris werknemers en babysitters
Benodigdheden in het centre³
Scholing ⁴
Noodhulp thuissituaties deelnemende moeders ⁵
Huur en onderhoud van pand
Communicatie
Transportkosten Oeganda ⁶
Overig ⁷
Micro-leningen
Bankkosten
Aktekosten Nederland en inschrijving KvK
Aktekosten, registratie, inspectie Oeganda
Investering in fundraising: aankoop ansichtkaarten
Investering in fundraising en werkverschaffing moeders ⁸
Totaal

Uitgave in 2015 in €
2.295,47
662,94
2.418,53
898,70
465,90
685,29
1.161,28
94,68
525,52
186,53
90,60
231,50
122,60
60,40
165
453,06
10.518,00

Uitgave in 2015 in UGX
7.600.300
2.195.000
8.007.750
2.975.600
1.542.600
2.269.000
3.845.000
313.500
1.740.000
617.600
300.000
766.496
405.930
200.000
546.315
1.500.000
34.825.091

¹ ) Voeding voor de kinderen bij het babysitter centre, voor de babysitters en in geval van nood
gebruikt door de moeders thuis.
² )Medische zorg met name voor de kinderen die aangesloten zijn bij het project, incidenteel voor
moeders, werknemers/babysitters.
³ ) Bijvoorbeeld meubilair, gebruiksvoorwerpen, verzorgingsproducten, schoonmaak,
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kantoorartikelen.
⁴ ) Één middelbare schoolleerlinge gaat naar het middelbaar onderwijs, daarnaast scholing van
werknemers en lesmaterialen voor de lessen die bij het babysitter centre worden gegeven aan de
moeders.
⁵ ) Noodhulp in de vorm van voeding, goederen, bijdrage in huur, enz. aan moeders die het zonder
tijdelijke ondersteuning niet redden, en aan de zwangere vrouwen.
⁶ ) Vervoerskosten voor werknemers, vervoer zieken van en naar het ziekenhuis/pregnancy care
centre.
⁷ ) Bijvoorbeeld activiteiten voor feesten als Pasen, eenjarig bestaan, kerst.
⁸ ) Investering in fundraising, tevens werkverschaffing voor de moeders door aankoop
handgemaakte sieraden.
Saldo
Er is een batig saldo van €1.921,56 op 31 december 2015.
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