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Wies Nijs, Founding
partner Akaana
Foundation Uganda
‘Weebale – (Dank)
voor het vertrouwen
in mijn droom. Het
gaat echt beginnen, ik
kan niet wachten!’

Akaana Foundation UG
NEWSLETTER
Akaana Foundation Uganda in Kampala start
Via deze Nieuwsbrief houden we iedereen die de Akaana Foundation Uganda een warm
hart toedraagt graag op de hoogte over de ontwikkelingen.

Er is ontzettend veel gebeurd de afgelopen weken na de eerste presentatie van onze
plannen aan een groep zeer betrokken vrienden en familie. Wies is teruggegaan naar
Oeganda, we hebben professionele partijen gesproken, van gedachten gewisseld met
autoriteiten en Oeganda kenners, en feedback ontvangen op de initiële plannen. Wij zijn
ongelofelijk dankbaar voor de waardevolle informatie die iedereen met ons heeft willen
delen. Deze nieuwe inzichten hebben ertoe geleid dat wij onze plannen hebben
bijgeschaafd, en een aangepaste business case hebben opgesteld. U kunt deze vinden op
www.akaanafoundation.nl.

De uiteindelijke doelstelling van de Stichting is onveranderd. We willen binnen 5 jaar,
een uniek project realiseren in Kampala, waarbij we voor tal van kinderen structureel
een verschil kunnen maken; Akaana Home & School. Een veilige plek voor kinderen die
op straat in ongezonde omstandigheden leven, kinderen met een gedragsprobleem of
een ontwikkelingsachterstand. Een fijne omgeving waar ze een kans krijgen op hun
niveau actief te zijn en te leren, om zo te bouwen aan hun toekomst!
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‘It always seems

impossible until it’s
done’–N.Mandela

Van droom naar werkelijkheid
Het opzetten van dit project kan alleen slagen als we lokaal een start maken. Een eerste
stap zetten. Het is belangrijk om lokaal meer kennis en ervaring op te doen en om
vertrouwen op te bouwen. De realisatie van Akaana Home & School is daarom opgeknipt
in een aantal fasen.

Fase 1 September 2018

We starten met de uitzending van Wies Nijs naar Kampala voor een periode van 1 jaar.
Het doel is ervaring op doen, direct al honderden straatkinderen te helpen en Wies zal
een start maken met het opbouwen van een netwerk. Ze zal 3 dagen per week als
sociaalpedagogisch medewerker werken bij Kampala School for the physically
handicapped met een groep zeer kwetsbare kinderen en ervaring opdoen bij een lokaal
project.

Wies zal daarnaast het project Akaana Street Kids Days uitbreiden. Een project dat
Wies samen met een aantal lokale mensen in 2016 gestart is. Op deze dagen wordt voor
ongeveer 150 staatkinderen in een sloppenwijk een speciale dag georganiseerd. Een dag
met activiteiten, een gezonde lokale maaltijd, drinkwater, water en zeep, en zo nodig
kleding, schoenen en verpleegkundige zorg. Op dit moment organiseren we deze dagen
eens in de maand maar nog niet op een vaste dag. Vanaf september 2018 verhogen we de
frequentie naar een keer per week en streven we ernaar een structuur tot stand te
brengen, waarbij een vaste dag in de week en aanvangstijdstip gekozen wordt.
Vanzelfsprekend wordt er in Fase 1 ook onderzoek gedaan om de stap naar het
uiteindelijke doel te zetten, Akaana Home & School. Wies zal bijvoorbeeld op zoek gaan
naar geschikte ruimte en mogelijkheden bekijken om een eerste opvang met een beperkt
aantal straatkinderen te realiseren.

In augustus 2019 volgt de eindevaluatie van Fase 1 en het besluit over het vervolg;
Fase 2.

Aan de slag!

Wies kan aan de slag. Zij gaat in september terug naar Kampala om de voorbereidingen
te treffen. Dankzij uw steun en vooral dankzij een grote donatie van € 50.000,- en een
van € 3000,-, heeft Wies de eerste bedragen binnen om het werk van Akaana
Foundation Uganda te kunnen gaan starten. Van beide bedragen is de helft gereserveerd
voor de volgende fase die in totaal ongeveer € 50.000 nodig heeft. Voor 1 september
hebben we dus nog minimaal € 23.500 nodig om Fase 1 uit te kunnen voeren! Fase 1
wordt nu realiteit, daar zijn wij heel erg blij mee en zeer dankbaar voor.
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Donaties
Om Akaana Foundation Uganda, en de projecten duurzaam op te zetten zijn giften en
donaties nodig. Nu, en in de toekomst zodat we de kinderen kunnen blijven steunen.
Ieder bedrag, al is het in uw ogen misschien klein, maakt in Afrika al zo’n groot verschil.
Bankrekeningnummer

NL34 ABNA 0813298679

‘Weebale’, namens alle kinderen en betrokkenen bij de Akaana Foundation Uganda.
‘Ik houd jullie op de hoogte van mijn avonturen en de
ontwikkelingen in Kampala, lieve groet’,
Wies Nijs

Contact
E-mail

| wies.nijs@xs4all.nl

Facebook

| https://www.facebook.com/akaanafoundation.ug/

Website

| www.akaanafoundation.nl

Telefoon/WhatsApp | +316 53 53 60 11

