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Nieuws uit Jinja

Inleiding
Van het voornemen van het bestuur
vorig jaar, 3 of 4 nieuwsbrieven uit te
brengen, is niet veel terecht gekomen.
Daarvoor gebeurde er teveel tegelijk in
Jinja en we hadden steeds het gevoel
achter de feiten aan te lopen. Het
werd ook steeds duidelijker dat het
abrupte vertrek van Paul en Willem
bijna funeste gevolgen had voor de
nog zo jonge NGO. Niet voorbereid om

NOODLOT TREFT KISOBOKA
CENTRUM
Begin februari is het dak van de grote
hal van het centrum ingestort. Zeer
waarschijnlijk ten gevolge van een
verkeerde dakconstructie, maar de
Zo
kunt u aan de slag
verantwoordelijke aannemer weigert
dat te erkennen. Het ongeluk
gebeurde op zondagmorgen, op een
moment dat er geen bezoekers of
medewerkers aanwezig waren en dat
is echt ‘een geluk bij een ongeluk’.
De ingestorte muren zijn inmiddels
verder gesloopt en het hele linkerdeel
van het centrum is nu leeg. De
kantoren zijn tijdelijk gehuisvest in het
vrijwilligershuisje. De cursussen gaan –

.zo’n grote verantwoordelijkheden te
dragen. En toen stortte ook nog eens
het dak van het gebouw in. Inmiddels
zijn er twee ‘dienstreizen’ naar Uganda
geweest – overigens op eigen kosten –
en zijn ter plekke de nodige gesprekken
gevoerd. Beide keren heeft dat tot
ingrijpende maatregelen geleid.
Daarmee zijn we weer op koers.
Namens het bestuur, Willem van Beek,
secretaris

op een laag pitje – door in de
ontmoetingsruimte
hoogte te houden en
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Stichting: “Een bijdrage leveren aan een
willen of enkele kleinere units. Dat heeft
betere bewustwording over Afrika dat
ook gevolgen voor de financiën en de
een aanzet kan zijn tot concrete
benodigde fondswerving.
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Daardoor was er ook minder werk voor
de staf en deze zijn tijdelijk met
onbetaald verlof gestuurd om een
nieuw plan van aanpak mogelijk te
maken. Dat moet voor het einde van
het jaar gereed zijn.

“In het KisoBOKahome leren we
nieuwe waarden en
vaardigheden om
van de straat weg te
komen en een
nieuwe toekomst op
te bouwen”.

JAARREKENING 2015
UITGAVEN

INKOMSTEN
Projecten en giften
Giften

1.818.00
11.498.85

Verkoopkosten
Kantoorkosten

BIJDRAGEN VOOR DE
WEDEROPBOUW?
NL31RABO 0149 4602 01 van St.
KisoBOKa Boxmeer o.v.v. BOUW

185.53

Donateurs

2.950.00

Reiskosten

40.09

Verkoop

1.078.05

Bankkosten – koersverschil

96.99

Projecten Uganda
Toelichting
op de jaarrekening
Ontvangen rente
264.69
Het bestuur hoopt voor het einde van dit
jaar te kunnen starten met de
wederopbouw van het deel van het
centrum dat ingestort is.

70.00

Totaal inkomsten
Resultaat

19.000.59
- 2.783.02

TOELICHTING JAARREKENING 2014
Het jaar 2015 sluit af met een verlies
van € 2.783.02 en dat bedrag is
onttrokken aan de algemene
reserves. Het bestuur heeft eerder
besloten dat een bedrag van
€15.000 gewenst is om tegenvallers
op te vangen. Zo zou nu nog een
bedrag van € 12.000.00
beschikbaar zijn voor projecten in
Uganda

Totaal uitgaven

20.000.00
20.392.61

BALANS KISOBOKA 2014 en 2015
Activa 2014

2015

Bank

26.862.20

29,727,62

Nog te ontvangen

102.40
26.964.60

Passiva 2014

2015

Reserves 29,727,62

29.727.62

Resultaat
Nog te betalen
Totaal passiva

- 2.783.02
20.00
26.964.60

In april van dit jaar is Jos de Graaf toegetreden tot het bestuur van de Stichting KisoBOKa. Om zich op deze
functie voor te bereiden, ging hij graag in op het verzoek van het bestuur een bezoek te brengen aan de
W.P.M. Bastiaanssen,
projecten in Uganda. Een reis die zowel hij als Paul, maakten op eigen kosten. Hierbij een kort verslag van zijn
penningmeester
ervaringen. Beiden hebben inmiddels ook een verslag uitgebracht van hun bevindingen en aanbevelingen.

WERKPLAN 2015

Oeganda het land met twee gezichten
Samen met Paul van de Geest ben ik een drietal weken in Jinja, Oeganda geweest. Het bestuur had ons gevraagd om het
project ‘Straatjongeren’ te gaan bekijken en te zien hoe een en ander verloopt.
Het centrum is opgezet in Makenke, waar jongeren worden opgevangen en begeleid om niet meer op de straten hoeven
te zijn. Paul, die zeven jaar heeft gewerkt met de straatjongeren, heeft mij het een en ander laten zien. Wat een armoede
en een uitzichtloos leven voor de jongeren. Van oude vrachtwagen banden worden sandalen gemaakt. Van blikjes
worden allerlei pannen en vuurpotten gemaakt. Indrukwekkend is het om te zien hoe men met minimale middelen, zich in
leven houdt. Sommigen snuiven aan benzine/ kerosine, maar desondanks blijven ze vriendelijk en zeker als Paul ze
aanspreekt in hun taal. Ik heb vele malen gedacht: ‘Waar moet je beginnen en hoe?’ Een ding is zeker, we moeten blijven
investeren in de jeugd van Oeganda.
De ander kant van Oeganda is de wonderschone natuur, soms waan je, jezelf in een paradijs. Zo mooi en zo
indrukwekkend! De bananenplanten en mangobomen, de suikerrietvelden en heuvels met theeplanten. Het Victoriameer
waar de Nijl zijn oorsprong vindt.
Als je over de Nijl vaart zie je vissersbootjes en de bomen en planten zijn er adembenemend. Je ziet er prachtige vogels en
nijlpaarden en zelfs krokodillen en als je de bossen inrijdt met de Rangers, kom je ogen tekort. Je ziet olifanten, apen en
diverse soort impala’s en zelfs een leeuwengezin komt hier gewoon voorbij. Het is net of je droomt. Dit zie je normaal alleen
maar op TV!
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Makenke: leven tussen de vervuiling

Murchisson Falls: de machtige Nijl

ELZENDAAL BOXMEER OPNIEUW IN ACTIE VOOR
KISOBOKA
Met de opbrengst van een sponsorloop en de ‘Goede
Doelenmarkt, brachten de leerlingen van klas 1A van het
Elzendaal College in Boxmeer een bedrag bijeen van
€ 1122,17. Opzet was de kosten van de rehabilitatie van
enkele straatjongeren te bekostigen. Dat kost € 250 per
jongere en dus zijn 4 jongeren, dankzij deze actie verzekerd
van een nieuwe toekomst.

WERKPLAN 2016

Het bestuur werkt aan de uitvoering van het werkplan van
vorig jaar en zal meer aandacht besteden aan publiciteit. De
NGO wil een nieuwe (Engelstalige) website en daar zal de
Nederlandse zich bij aansluiten. De facebook-pagina wordt
intensiever gebruikt en er zijn nieuwe folders gedrukt. Er is een
nieuw communicatieplan met de NGO afgesproken en er zijn
nieuwe regels opgesteld om projecten te beoordelen en te
volgen. Het fotomateriaal wordt geactualiseerd en er komt
een videorapportage. Op dit moment is er een presentatie
van KisoBOKa in de Wereldwinkel (zie bijgesloten artikel) en
ook de verkoopstand in de Kringloopwinkel is in actie.
Onlangs heeft de Stichting zich nog gepresenteerd voor de
leden van de SOB (St. Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer)
en op het Afrikafestival in Nijmegen. Het bestuur zoekt een
nieuwe penningmeester, nu Wally Bastiaanssen heeft laten
weten te willen stoppen. Meer informatie bij de secretaris.
Het bestuur heeft inmiddels contacten met 2 organisaties die
mogelijk een intensieve begeleiding van bestuur en staf in
Uganda willen bieden. De verwachting is dat op korte termijn
een dergelijk proces wordt gestart.

Stichting KisoBOKa
Carmelietenstraat West 5
5831 DR Boxmeer
Email: willemenpaul@gmail.com
Website: www.ngo.kisoboka.nl
Facebook: www.facebook.com.St.Kisoboka

JAARVERSLAG 2015
Het jaarverslag 2015, waarin het bestuur verslag
doet van haar werkzaamheden en actie, is
verkrijgbaar op het secretariaat van de
Stichting. In het verslag wordt verantwoording
afgelegd van de ondersteuning van de
projecten in 2015 ( € 20.000)
€ 4600,00 cursussen KisoBOKa Centrum
€ 250.00 kantoor
€ 3110,00 kippenproject
€ 500,00 toeristenproject
€ 2290,00 TA
€ 500,00 community development (geiten en
pitlatrines)
€ 2000,00 schoolfonds
€ 750,00 lening gezondheidwerkers
€ 1000,00 mobile kliniek
€ 1500,00 rehabilitatie
€ 3500,00 overige projecten
€ 1250 is contant besteed in Uganda:
€ 750,00 voor het community project
en € 500,00 voor onderhoud van het
Centrum.
Ook interessant zijn de cijfers over het ‘bereik’
van de activiteiten van de Stichting.
In 2015 werden 840 personen bereikt door
activiteiten van de Stichting. Ruim 500 door
bezoek aan de stand op de diverse markten,
280 door kennisname van de nieuwsbrief en 60
waren actief betrokken in bestuur, in acties of/
en als donateur.
In Uganda was het bereik vele malen groter,
bijna 10.000 burgers van Jinja profiteerden van
het werk van de NGO.
30 Inwoners zijn actief betrokken bij de NGO als
bestuurder, vrijwilliger of medewerkenden en
139 inwoners volgden een cursus of workshop.
Meer dan 4000 inwoners bezochten de Mobiele
Kliniek, 8 straatjongens werden gerehabiliteerd
en 5 jongeren werden ondersteund door het
Schoolfonds. 10 Families ontvingen een geit en
48 kinderen kregen hulp in de crèche. Meer dan
300 inwoners bezochten het Centrum voor
diensten (telefoon opladen, internet) en 200
bewoners in bewonersgroepen
(gezondheidswerkers, dansgroep) gebruikten
het Centrum om te vergaderen.
Dat leidt tot een direct bereik in Uganda in 2015
van 4740 en indirect (achterban): 9260.
Getallen om trots op te zijn!

