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Inleiding
Even omkijken maar dan vooral vooruit kijken!
2016 was een bewogen jaar. Het had het jaar
moeten zijn van het verder opbouwen en
uitbouwen van het centrum: het gebouw met
al zijn faciliteiten en de activiteiten van Bulikimu
KisoBOKa.
Maar een groot deel van het centrum , het deel
waar de cursussen gehouden worden, stortte
letterlijk in. En daarmee ook de activiteiten.
Vanuit Nederland is aangedrongen op een
reorganisatie en twee bestuursleden (Jos de Graaf
en Paul van de Geest) bezochten Jinja. Zij spraken
over de mogelijkheden die er nog wel waren.
En vooral met die mogelijkheden willen we verder
In 2017. Momenteel is Bulikimu KisoBOKa afGeslankt, maar plannen zijn er genoeg.

De rehabilitatie van straatjongeren houdt
een hoge prioriteit. Meerdere activiteiten
staan weer op de rol. Een groots
sporttoernooi in de komende (grote)
vakantie en de herstart van o.a. de naaicursussen.
2017 wordt het jaar van uitvoeren van
oude plannen en opstarten van nieuwe.
Met de mensen in Jinja, allemaal zeer
betrokken, hebben we er weer volop
vertrouwen in.
Wij wensen u allen heel prettige feestdagen en alle goeds voor 2017.
Dank voor uw steun in het lastige 2016.
Wij hopen weer een beroep op u te mogen
doen in 2017.
Vincent Maassen, voorzitter St. KisoBOKa

“The major and
overriding finding of
Tusaidiane Uganda is
that there is a clear
reason for existence
for Bulikimu
KisoBOKa”
Uit het Assessment and
Advisory report over
Bulikimu KisoBOKa
Makenke-Jinja
30 September 2016

introductie van dit programma in
Utrecht, waarin fondsenwerving, lobby
belangenbehartiging centraal staan.

CHANGE THE GAME
KisoBOKa heeft zich aangesloten bij de
‘Change the Game Academy’, een
initiatief van enkele Nederlandse
ontwikkelingsorganisaties, waaronder
‘Wilde Ganzen’. Uitgangspunt is dat de
organisaties in ontwikkelingslanden
HET ZELF MOETEN DOEN. In juli van dit
jaar, volgde Jos de Graaf, als bestuurslid

Opzet is dat de organisaties in Uganda
onafhankelijk worden van hun
Westerse donors en meer energie gaan
stoppen in projecten die (ook) geld
opbrengen. Inmiddels hebben 2 leden
van het NGO-bestuur in Uganda (David
en Thomas) aan een eerste training deelgenomen. Een vervolgtraining en verdere
begeleiding ter plekke is voorzien in 2017.
Kosten van het project: € 3600

DE OPA VAN MIRANDA
De opa van Miranda heeft met zijn
kinderen en kleinkinderen afgesproken
dat hij gedurende zijn leven een aantal
concrete doelen wil ondersteunen. Via
een vriendin, die op bezoek is geweest in
Uganda, kwam Miranda in contact met
KisoBOKa. Het werk sprak haar aan en
opa wilde er wel wat meer van weten.
Ze zijn samen een aantal uren op bezoek
geweest. Jos en Paul hebben foto’s van
hun laatste bezoek laten zien en vertelt
over hun ervaringen. Daarna was opa
het helemaal eens met het voorstel van
zijn kleindochter: ‘Dat gaan we
ondersteunen’. Met geld om een paar
geiten te kopen, een paar jongens van
de straat te helpen naar hun dorp terug
te keren én lunch voor de kinderen van
de crèche. Wellicht dat opa nog eens
wil gaan kijken of het geld goed terecht
is gekomen.

AFSCHEID VAN DE PENNINGMEESTER.

IkAFSCHEID
kan me nog PENNINGMEESTER
goed het afscheid van Willem en Paul herinneren toen zij in
2007 voor een onbekende termijn vertrokken naar Oeganda. Het afscheid in
‘het Vertrek’ was groots en een interne veiling bracht veel geld op wat zij
daar goed konden gebruiken om hun ideaal te verwezenlijken. Ik heb me
die avond ingeschreven voor hun welbekende nieuwsbrief. Een nieuwsbrief
overigens die nu nog steeds met grote regelmaat wordt rondgestuurd. In
een van de eerste stond een oproep voor de functie van penningmeester
voor de stichting in Boxmeer. Ik had daar wel oren naar temeer omdat ik het
initiatief van Willem en Paul van harte ondersteunde en ook ik Afrika een
warm hart toedraag. De link naar de toenmalige voorzitter Jan van Neerven
was
snel gelegd enop
begin
ben ik als penningmeester aan mijn
Toelichting
de2010
jaarrekening
bestuurstaak begonnen. Inmiddels zijn we 7 jaren verder en is er heel wat
veranderd. Er is een aparte NGO in Oeganda; er staan een paar mooie
gebouwen en afgezien van een kleine dip nu, worden er nog steeds zeer
mooie projecten uitgevoerd. Willem en Paul zijn weer terug in Nederland en
de activiteiten worden nu door lokale mensen daarginds opgezet en
uitgevoerd. Een nieuwe fase voor KisoBOKa. Een mooi moment om het
stokje over te dragen. Voor mij komt er na deze 7 mooie jaren een einde
aan mijn bestuurlijke activiteiten voor KisoBOKa. Ik ga weer andere dingen
doen. Ik wil iedereen danken voor de prettige samenwerking en wens het
huidige bestuur hier in Boxmeer en daar in Jinja Oeganda veel succes voor
de toekomst.
Het gaat jullie allen goed.
Wally Bastiaanssen

OP ZOEK NAAR EEN PASSEND KERSTGESCHENK: GEEF EEN GEIT CADEAU: KOST
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Kerst 2016.
Kerst in Uganda, was voor ons altijd zonder sneeuw, open haard, grote diners of kerstballen. Het wereldnieuws drong
nauwelijks tot ons
door, van IS hadden we amper weet en het ontbreken van de wereldvrede maakte geen deel uit van
WERKPLAN
2015
onze Kerst. We hadden weinig te klagen of redenen om ontevreden te zijn. In vergelijking met de mensen waarmee en
waarvoor we werkten, viel er weinig te klagen. Ik heb altijd begrepen dat KERST een feest van licht en hoop is. In Uganda
probeerden we daar aan vorm te geven door de straatjongens, waarmee we contact hadden en andere jongeren, die we
onder onze hoede hadden, uit te nodigen, samen met ons kerst te vieren.
Vriend Bakali, is bij zulke gelegenheden de slager. Hij is moslim en kan dus verantwoord slachten, voor alle geloven. Over het
algemeen zijn de slagers moslim in Uganda en af en toe stiekem een varken slachten kan ook. Met kerst slacht Bakali een
paar kippen. Ik vroeg me af waar nu precies het Oosten was waar de kop van het te slachten onderwerp naar moest wijzen.
Toen ik Bakali daar naar vroeg, leek het als of hij het in het Oosten hoorde donderen, want steevast wees het onderwerp met
de kop naar het noord westen. Volgens hem is de intentie belangrijker dan de regel, maar of dat altijd opgaat, betwijfel ik. In
het concrete geval in ieder geval wel, want iedereen was er van overtuigd dat de kip zonder kop op de juiste wijze ritueel
geslacht was.
Iedereen had zo zijn eigen taak in het bereiden van de maaltijd en met verschillende geloven vierden we het feest van licht
en hoop. Er werd altijd flink gelachen en vooral goed opgeschept (2de Kerstdag moesten ze zich ook gevuld voelen).
Tweede kerstdag vierden we met een aantal jongens van de straat in het zwembad. Allemaal een nieuwe broek van de
markt en het is feest. En bij feest hoort frites en kip. Dat eten ze dan lekker met hun handen. Toen ik een van de jongens wees
op het bestek wat we er bij kregen in het keurig hotel, stak hij het bestek in de zak en zei: “Die zijn voor mij.”
Toch maar het een en ander uitgelegd. Het bestek ging ongebruikt terug naar de keuken.
De meest dierbare herinnering heb ik aan de kerstdagen, die we met een grote groep jongens van de straat vierden in
samenwerking
met ‘Soft
Zo
kunt u aan
dePower’.
slag Met een grote truck haalden zij de jongens (meestal zo rond de 40) op en we gingen naar
hun buitencentrum, zo’n 10 km buiten de stad. Daar werd goed gegeten, gespeeld, film kijken en naar de kerk. Om 22 uur is
iedereen onder zeil, of liever onder de deken, die ze dan de volgende dag als kerstcadeau mochten meenemen. Met een Tshirt en wat snoepgoed. De dag van hun leven en een nacht zonder angst. Vanaf januari tot de kerst van het nieuwe jaar,
begroetten de jongens me met: “Uncle Paul? X-Mass we go again?”
Een dag waar ze lang op teerden en lang naar uitkeken.
Kerst staat voor de deur: koud maar ook gezellig bij de haard. Je maar niet te veel aantrekken van alle doem scenario’s. Er
maar het beste van maken met elkaar en stiekem hopen op ooit nog eens een warme kerst met Bakali en de andere
jongens. Veel licht en houd er de moed maar in.
Paul van der Geest

Taakomschrijving penningmeester Stichting KisoBOKa :

VERDEROP IN UGANDA

* Inkomende en uitgaande facturen controleren en betalen.
* Mede bestuursleden voorzien van financiële overzichten.
* Opstellen van de jaarlijkse begroting en winst en verlies
rekening,
* Beheren van donateurenbestand en bijdragen.
* Het mede controleren en adviseren van aangeleverde
overzichten en aanvragen van Bulikimu KisoBOKa NGO.
* Bijdragen aan fondswerving en financiële acties.

Uganda is de laatste maanden nauwelijks in het
nieuws geweest. Enkele weken geleden een
bericht over een afscheidingsbeweging in het
Westen. Aanhangers van een lokale koning
(van het Rwenzuru-koninkrijk) namen het op
tegen de regeringstroepen. Daarbij vielen 41
doden, vooral militairen. Het leidde tijdelijk tot
een negatief reisadvies voor dat deel van het
land. Verder: geen nieuws, goed nieuws?
Toch horen we van onze vrienden in Uganda
dat het niet echt goed gaat. Het ontbreken van
regens, heeft veel mensen op het randje van de
hongersnood gebracht. Er is een strijd gaande
om te overleven. Ook in de slums van Jinja. De
kwetsbaarheid daar wordt nu enorm versterkt
door het bericht dat er mogelijk een spoorlijn
door dit gebied komt. Erger nog: wellicht komt
hier het nieuwe station van Jinja! Er is verwarring
en onduidelijkheid en dat maakt plannen
maken riskant en ontneemt iedere aanzet tot
initiatief. Waarom nu nog het veld bewerken als
straks…… Dat dat nog jaren kan duren is niet
van belang. De Afrikaanse mens leeft van dag
tot dag.
Ook het bestuur Van Bulikimu KisOBOKa in Jinja
kampt met de gevolgen van dit mogelijk besluit.
Er cirkelen scenario’s waarin de spoorlijn door
het nieuwe Centrum loopt, de lagere school
plat zou gaan en het Community centrum
gesloopt zou moeten worden. Er heerst dus
enorme terughoudendheid nieuwe initiatieven
te starten.
Het bestuur in Nederland heeft een onderzoek
laten doen door een Ugandees advies Bureau
naar de levensvatbaarheid van de NGO en hoe
er weer snel nieuwe activiteiten op gezet
kunnen worden. Dat bureau is voortvarend te
werk gegaan en heeft binnen 3 maanden een
gedegen rapport op tafel gelegd met als
belangrijkste conclusie: er is een duidelijke
reden voor het bestaan voor de NGO: de
gemeenschappen in de wijk hebben behoefte
aan empowering en educatie. Jongeren van de
straat moeten een kans krijgen gerespecteerde
leden van de samenleving te worden én er is
grote bereidheid met de NGO samen te werken.
Het rapport bevat 14 concrete aanbevelingen,
waarvan er 12 gaan over de inrichting van de
organisatie. Daar was het bestuur hier minder blij
mee. Zij wilde graag snel weer activiteiten
opstarten en dan al doende kijken hoe je dat
dan het beste organiseert.

De boekhouding wordt uitgevoerd in een Excel bestand.
Enig financieel inzicht en ervaring is zeer wenselijk, alsmede
het beheersen van de Engelse taal.
Het bestuur bestaat naast de penningmeester uit 3 leden en
vergadert minimaal 6 keer per jaar. Deelname aan andere
overlegstructuren en activiteiten is wenselijk.
De functie van penningmeester is een vrijwilligersfunctie;
onkosten worden vergoed.
Kandidaten worden uitgenodigd een korte motivatie te
sturen naar de secretaris, Willem van Beek, liefst per email
(willemenpaul@gmail.com). Bij hem kunnen ze ook nadere
informatie krijgen 0485 211719
Met de kandidaten wordt een gesprek gevoerd, waarna
hij/zij wordt uitgenodigd een of twee vergaderingen bij te
wonen, waarna benoeming volgt door het bestuur.

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

SUBSIDIE SOB
In september heeft het bestuur van de Stichting
Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer een bedrag ontvangen
van € 655 voor de aanschaf van ‘resettlement kit’. Dat is een
pakket goederen die jongeren ontvangen als ze met succes
het rehabilitatieprogramma afsluiten. Vaak gaan ze dan
terug naar hun dorp en hun familie. Ze hebben dan een
matras nodig en dekens, huishoudelijke spullen, schoenen en
vaak ook gereedschap om wat ze in de training geleerd
hebben, in de praktijk te kunnen gebruiken. Het kan een start
zijn van een nieuwe toekomst. De SOB-bijdrage is goed voor 4
kits.

Vervolg VERDEROP IN UGANDA

Het bestuur in Uganda een eerste ontwerp gemaakt van activiteiten,
die ze op korte termijn zouden willen doen. Activiteiten die de
mensen opnieuw weer naar het centrum brengen en weer nieuw
elan in de wijk brengen. Nu voor de jeugd de grote vakantie is
aangebroken (die ruim 2 maanden duurt tot in februari) worden veel
sportwedstrijden georganiseerd, maar daarbij ook workshops en
lezingen over gezondheid, seksuele voorlichting en rechten van
vrouwen en kinderen.
Het Bestuur heeft als bijdrage aan dat voetbaltoernooi een aantal
Tassen met complete tenues naar Jinja gestuurd en die zijn inmiddels
goed aangekomen. MET DANK AAN OLYMPIA!

Deze activiteiten starten direct na de Kerst en de komende
maanden wordt gewerkt een nieuw werkplan 2017. Plannen voor de
herstart van de cursus naaien en start van een timmercursus liggen al
klaar. Een nieuwe managementstructuur moet in dezelfde tijd
gestalte krijgen en het is niet onmogelijk dat ter ondersteuning van
die plannen, Paul voor enige maanden naar Uganda terugkeert. Een
aanvraag vanuit Uganda wordt in de komende weken verwacht.
Willem van Beek

OOK EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN HET
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MY FUTURE
Zaterdag 8 oktober jl. waren Paul van de Geest en Jos de Graaf bij
de halfjaarlijkse bijeenkomst van de Stichting
Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer ( SOB). De samenkomst was
in het parochiehuis in de Sasse van IJsselstraat 8.
Er waren ongeveer een 18 tal vrijwilligers aanwezig die werk
ondersteunen in diverse landen. De morgen en een groot deel van
de middag werd besteed aan een workshop gegeven door Sara van
Kinsbergen, van de Radboud universiteit Nijmegen. Haar
onderwerp: MY FUTURE, en dat sloot prima aan bij een eerder
genoemd thema: CHANGE THE GAME.
In een interessant betoogd hield Sara ons een spiegel voor over
deze materie: ‘Hoe zorgen we ervoor dat dat datgene dat we
samen met lokale betrokkenen opzetten ook op de langere termijn
in stand blijft? Hoe leveren we een bijdrage aan structurele
veranderingen in het dorp, stad, regio land waar we werken?’

Sarah benadrukte dat kennis op
over de concepten ‘duurzaam’ en
‘duurzame armoedebestrijding’
onontbeerlijk is. En ook kennis over
randvoorwaarden voor het leveren
van een duurzame bijdrage aan
armoedebestrijding.
Die Inzichten moeten ook wij toe
passen op onze eigen (geplande)
interventies, betoogde Sara, die
haar verhaal illustreerde met vele,
herkenbare, situaties in
ontwikkelingslanden, waar ze
langdurig onderzoek deed. Ze
adviseerde opgedane inzichten te
vertalen in sterktes en zwaktes van
onze interventie(s) en de risico’s die
we lopen op het gebied van
duurzaamheid.
Een leerzame bijeenkomst, die zeker
vraagt om een vervolg maar ook
zou moeten oproepen op dit gebied
de krachten als Boxmeerse
organisaties te bundelen.
In de namiddag werd er afscheid
genomen van Harry Derks, Myriam
Beltman, Cor Jansen en Wim
Peeters.
Jos de Graaf

Het bestuur spreekt haar
dank uit aan Wally
Bastiaanssen die mede
gezorgd heeft voor een
solide, financiele basis voor
onze Stichting.
Fondsenwerving en
ondersteuning van de
activiteiten in Uganda is
statutair de
hoofddoelstelling van de
Stichting, ook in 2017
OOK EENS GAAN KIJKEN IN
UGANDA? Onze projecten en
projecten van andere
organisaties bezoeken (en
natuurlijk op safari!). Laat
maar eens weten of er
belangstelling is.

