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Voorwoord
Beste lezer,
In december 2016 had ik mijn “tussenjaar” in Oeganda. In de hoofdstad Kampala kwam ik in contact
met kinderen die niets hebben en op straat leven. Daar ontstond mijn droom om het leven van deze
straatkinderen te verbeteren.
Door steun van sponsoren werd het mij in 2018 mogelijk gemaakt om een begin te maken om mijn
droom uit te voeren en ben ik de Akanaa Foundation gestart. Akanaa betekent ‘little child'.
Twee maal per week organiseert een lokaal team Street Kids Days waarbij straatkinderen
samenkomen in een veilige omgeving en enkele basisbehoeften krijgen aangeboden.
Nu, drie jaar later, kijk ik terug op een succesvolle start. De straatkinderen-evenementen worden
druk bezocht en op continue basis door het lokale team georganiseerd. Het vervult een duidelijke
behoefte voor de straatkinderen en dat is fantastisch om te zien. Maar ik wil door.
Het doel voor komend jaar is om een vaste plek te krijgen waar we zelfs vijf dagen per week voor de
straatkinderen kunnen klaarstaan. In deze rapportage leest u daar meer over.
Ik hoop van harte dat u de Akaana Foundation en daarmee de straatkinderen komend jaar wilt
steunen!
Weebale!
Wies Nijs

2

Inhoudsopgave
Voorwoord

2

Terugblik 2018/2019

4

Terugblik 2019/2020

5

Impact

6

2021 en verder

7

Kosten overzicht

8

Steun Akaana

9

Governance

10

Contact

11

2018-2019
Akaana ging van
start
Prestaties
•

Een vast team van 5 gemotiveerde locals werd gevormd die zijn
begonnen met de de organisatie van Street Kids Events iedere dinsdag.
Tijdens de Street Kids Days:
•

Kregen per keer vele straatkinderen een voedzame maaltijd
(rijst, bonen en groenten).

•

Werden leuke sport- en spelactiviteiten voor de kinderen
georganiseerd.

•

Kon ons team met de kinderen in contact komen en ze wat basis
vaardigheden overbrengen (zoals handen wassen voor het
eten).

•

Waren er vaak geneeskunde vrijwilligers aanwezig van een
ander project die wondverzorging en kleine medische hulp
konden verlenen.

•

Kregen de straatkinderen de kans om hun kleren te wassen of te
laten repareren.

•

In 2019 is Akanaa ook begonnen met het organiseren van
‘special events’. Er waren bijvoorbeeld tijdens de kerst bijna 200
kinderen die een uitgebreide maaltijd (met vlees!) en nieuwe
kleren en schoenen kregen.
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2019/2020 Meer Akaana
Street Kids Days
Prestaties
•

Na een succesvol eerste jaar ging Akaana door en breidden we uit naar twee Street
Kids Days per week.
•

Het lokale team bleef compleet en zorgden ervoor dat de evenementen op
een continue basis door konden gaan, zelfs tijdens Covid-19.

•

Kleine investeringen werden gedaan voor borden, pannen en een EHBOdoos.

•

Ons team leerde zelf wondverzorging en kleine medische hulp te verlenen.

•

Gemotiveerde straatkinderen konden als ‘teamlid’ meehelpen tijdens de
Street Kids Events.

•

Voor tien straatjongens die regelmatig onze Street Kids Days bezochten,
hebben we een huis geregeld.

•

Voor twee zeer gemotiveerde jongens hebben we een automonteur
opleiding betaald.

•

Enkele jongens die voor verwondingen professionele medische hulp nodig
hadden, hebben we naar het ziekenhuis gebracht en de behandeling betaald.

•

Ook tijdens de kerst hebben we weer een special event georganiseerd.
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Impact!
# of kids per event
average

2018

2019

2020

2021

120

120

75

70

50

100

225

6.000

7.500

15.750

14

16

15

1

3

4

5

25.076

€ 17.797

€ 19.883

€ 38.422

69%

90%

86%

86%

# of events
# of kids total

0

Average age kids
Local employees
Total budget spended
%% spended directly on
kids

€

Naast dat de straatkinderen tijdens de Street Kids Days in hun
basisbehoeften zijn voorzien, hebben ze zich vooral een dag weer
even kind kunnen voelen: een middag weg van het harde leven
op straat. Zonder zorgen en mét veel plezier!
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2021 en verder –
Uitbreiding Akaana
Street Kids Days vanuit
een vaste locatie
De afgelopen jaren bleken veel straatkinderen behoefte te hebben aan de hulp die
Akanaa ze bood. Die steun willen we blijven bieden en verder gaan uitbreiden.
•

We continueren het contact met de straatkinderen en intensiveren de hulp met
meer Street Kids Days. Het plan is om de Street Kids Days uit te breiden van twee
naar vijf dagen per week.

•

We willen een vaste plek huren waar vanuit de Street Kids Days plaatsvinden. Een
herkenbare locatie voor de kinderen waar we tevens ons materiaal kunnen
opslaan. Dat vereenvoudigt ons lokale werk.

•

De basisbehoeften voor de straatkinderen staan voorop, dus we blijven eten,
drinken, medische verzorging, sanitaire voorziening, kleding en sociale contacten
bieden.

•

Daarnaast willen we sport en spel activiteiten blijven organiseren zodat de
kinderen plezier hebben.

•

Gemotiveerde straatkinderen willen we waar mogelijk helpen hun talenten te
ontwikkelen.
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Kostenoverzicht
Food projects
Rent Akaana Event place
Other events (medical,
education)
Non-food items (e.g. soap)
Local staff (5)
Administration
Management costs
Unforeseen

Per maand Per jaar
€ 850 € 10.100
€ 500 € 6.100
•

€ 90 € 1.000
€ 100 € 1.200
€ 1.270 € 15.200
€ 2.500
€ 170 € 2.020
€ 450

Doordat er met een vaste plek voorraad kan
worden gehouden, kunnen wij de eetevenementen voor € 50,- per event gaan
organiseren

•

In de local staff zitten de begeleiders van de
events, een vaste bewoner van de gehuurde
plek en ook Ronnie Senkayi, die Akaana vanuit
Uganda leidt.

Total in € app.

€ 2.980 € 38.570

•

86% van het budget wordt rechtstreeks lokaal
besteed.
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Steun Akaana
• Akanaa heeft oog voor de straatkinderen die aan de onderkant van de
samenleving leven.
• Akanaa is in contact met de straatkinderen en biedt ze enkele
basisbehoeften en spelplezier.
• Akanaa is een kleine stichting die met weinig geld lokaal veel impact
bereikt
• (voor 50 euro krijgen minimaal 70 kinderen een voedzame maaltijd).
• Akanaa biedt gemotiveerde straatkinderen de ruimte om zich te
ontwikkelen zodat er misschien een uitweg voor ze is uit hun situatie.
• De hulp wordt door een team van vijf lokale mensen georganiseerd die
daarmee een bron van inkomsten hebben.
• Akanaa doorbreekt de situatie waar de straatkinderen in zitten en biedt ze
een omgeving waar ze zich veilig en geaccepteerd voelen. Ze doen er toe.
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Governance
Akaana Team Oeganda

Bestuur Nederland

Ronnie (co-founder)

Wies (founder)

Nathan (lokale kracht)

Ferdinand (voorzitter)

Marvin (lokale kracht)

Lars (penningmeester)

Sylvester (lokale kracht)

Benthe (secretaris)

Kabwai (kok)

Ruud (lid)
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Contact
akaanafoundation@gmail.com

Bank Account Akaana Foundation

+31653536011

NL34ABNA0813298679

Akaana Foundation Uganda

Name: Stichting Akaana

akaana_foundation

Swift: ABNANL2A

linkedin.com/company/ akaana-foundation

Kamer van Koophandel: 70860688

www.akaanafoundation.nl

ANBI status in process
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ONE THING IS FOR SURE:
YOUR CONTRIBUTION
WILL DIRECTLY IMPACT
THE LIVES OF MANY
KIDS!

