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Veiligheid voorop

‘Ervaringen opdoen, ik Iets eerder dan u van ons gewend bent opent u een nieuwe nieuwsbrief

van Akaana Foundation. Daar is een aantal belangrijke redenen voor waar

hoop dat het nooit we u graag over informeren.
stopt’

Ongeveer anderhalf jaar na de start de werkzaamheden van Akaana
Foundation in Kampala is er weer veel gebeurd. Wekelijks ontvangen
meer dan 100 kinderen twee maal per week een voedzame maaltijd,
verzorging en kleding indien nodig maar bovenal een moment in hun
week, of eigenlijk twee, waarin ze zich veilig en even kind kunnen voelen
door de activiteiten die we als stichting organiseren en door het samen
genieten van de maaltijd. Zeer positief is dat er vanaf het eerste begin een
team staat van lokale krachten die samen met mij en Ronnie het project
vorm geven. Mamma Cabuhay, Sylvester, Neathan, Collin, Katumba, en
Marvin zijn vanaf de start de drijvende krachten geweest. Behalve
Katumba van wie we op zeer verdrietige wijze afscheid hebben moeten
nemen afgelopen jaar als gevolg van een misdrijf, staat dit team nog
steeds als een huis. Daar zijn we buitengewoon trots op!
Vorig jaar hebben wij u ook een update van onze ideeën gestuurd. We zijn
gestart met uitwerken van het plan voor Akaana Home Day Care voor
ongeveer 3 tot 5 kinderen, met de bedoeling dat – bij succes - verder uit
te bouwen naar Akaana Home, waar voor ‘vergeten kinderen’ een kans op
een betere toekomst mogelijk is. Deze plannen en dromen zijn
ongewijzigd, echter naast het feit dat mijn persoonlijke situatie veranderd
is - met de geboorte van Luke - is er een aantal ontwikkelingen waar we
op dit moment mee geconfronteerd worden en die van invloed zijn op
onze veiligheid ter plaatse. Hieronder noem ik ze puntsgewijs:
1. Aankomende verkiezingen
In februari 2021 zijn er verkiezingen in Oeganda. Dat geeft normaal al
veel onrust, maar nu helemaal omdat President Museveni zijn zoon wil
benoemen als opvolger. Het grootste deel van met name de jonge
Oegandese de bevolking steunt Musenevi’s opponent, de artiest Bobi
Wine. Dit vertaalt zich in steeds meer onrust en meer criminaliteit. De
ernst van de situatie is zichtbaar op bijvoorbeeld de Nederlandse
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Ambassade, die de bezetting naar een minimum van 1 persoon terug heeft
gebracht voor het komende jaar. Er is nog geen negatief reisadvies, maar
de verwachting is dat dit dichter tegen de verkiezingen er wel zal komen.
2. Oplopende internationale spanningen
Oeganda heeft een energieconflict met Rwanda én Kenia. Bij Rwanda
komt Oeganda haar verplichtingen om (duurzame) energie te leveren niet
na. Met Kenia gaat het conflict om het initiatief van President Museveni
om een kerncentrale te bouwen aan de grens met Kenia. Beide landen
dreigen met militair ingrijpen en hoewel de verwachting is dat dit niet zal
gebeuren, wakkert het wel de gespannen situatie in het land aan.
3. Kans op uitbraak van ziektes
Covid-19 is inmiddels ook uitgebroken in Uganda. Het land hanteerd een
volledige lockdown wat zorgt voor veel onrust. De uitbraak is vorige week
vastgesteld. Zo ver bekend zijn er 40 IC bedden in Kampala.
Het Ebola virus, dat vooralsnog voornamelijk is uitgebroken in Congo
tegen de grens met Oeganda, is een serieuze bedrieging.
4. Toegenomen criminaliteit
Onder meer vanwege de bovengenoemde punten is de criminaliteit sterk
toegenomen. De incidenten waarbij blanken betrokken zijn komen het
vaakst in het nieuws, maar er zijn ook steeds meer aanvallen gericht op de
lokale bevolking.
Het bestuur heeft in nauw overleg met mij besloten om op basis van deze
ontwikkelingen de oprichting van Akaana Home Day Care voor
onbepaalde tijd uit te stellen en Nederland voorlopig als basis te kiezen
van waaruit ik mijn werk voor de Stichting zal voortzetten.
Voor het Steetkids project heeft het geen gevolgen. Ronnie houdt in
Kampala supervisie en informeert het bestuur over de voortgang. Ik zal
zodra de situatie zich daar voor leent kortere periodes naar Kampala gaan
om de banden met de Stichting in Nederland zichtbaar te houden, de
situatie lokaal te beoordelen, en onderzoek en voorbereidende
werkzaamheden te verrichten voor de toekomstige uitbereiding van de
activiteiten van de Akaana Foundation Uganda.
Wij realiseren ons dat dit een verandering is ten opzichte van hetgeen wij
u hebben voorgelegd en op basis waarvan u uw donatie heeft gedaan.
Vanzelfsprekend hebben wij de begroting voor 2020 bijgesteld en de
kosten van Akaana Home Day Care er uitgehaald en als reservering
opgenomen voor de toekomst. Hoe die toekomst precies vorm krijgt is
gezien de huidige ontwikkelingen onduidelijk. Maar, onze doelstelling, om
structureel een verschil maken voor een hele grote groep kinderen blijft
onverminderd staan. Dat doen we nu met de Streetkids Days, dat blijven
we doen én dat willen we uitbreiden.
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Veranderingen in het bestuur
Helaas heeft Marjolein Bolhuis aangeven terug te treden uit het bestuur
van de Akaana Foundation vanwege haar drukke werkzaamheden.
Marjolein heeft sinds de start, twee jaar lang een belangrijke rol gespeeld
voor de stichting. Ik heb veel van haar geleerd en ben haar daar heel
dankbaar voor!
Gelukkig hebben we het bestuur ook uit kunnen bereiden.
Ferdinand Voskens, Internationaal bedrijfsjurist en drijvende kracht
achter vrijwilligersorganisatie die theaterfestivals organiseerde voor
kwetsbare kinderen in Nederland en Afrika.
Graag bij Akaana Betrokken vanwege de gedrevenheid van millenial Wies
om de situatie van straatkinderen in Oeganda te verbeteren.
Lars Rupert, ‘Ik woon in Ouderkerk aan de Amstel met mijn vrouw en
onze 2 dochters (12 en 11). Mijn jongste dochter heeft vorig jaar een
spreekbeurt gehouden over Oeganda en de Akaana Foundation. Hiervoor
heeft ze in de klas een interview gehouden met Wies en Ronnie. Hierdoor
ben ik betrokken geraakt bij de Akaana Foundation. Ik heb een financiele
achtergrond, met een fiscale opleiding. Twee jaar geleden heb ik een
carriere switch gemaakt en ben ik, samen met onder andere Ruud Nijs,
een bedrijf gestart gericht op de energietransitie, waarbij wij
energieopslag realiseren en exploiteren om hiermee meer duurzaam
opgewekte energie op het net te krijgen. Ik ben dankbaar dat ik een
bijdrage mag leveren binnen de Akaana Foundation, omdat we hiermee
een echte impact kunnen maken. Heel simpel, kunnen we straatkinderen
een toekomst bieden en laten zien dat er wel mensen om hun geven
En recent is ook mijn goede vriendin Benthe van Rossem betrokken bij
Akaana. Benthe studeert geneeskunde en heeft vorig jaar ons project in
Kampala bezocht en meegeholpen bij een aantal Streetkids Days. Ik vind
het leuk dat Benthe zelf op het project is geweest!
Met deze enthousiaste nieuwe bestuursleden zijn we goed op sterkte de
komende periode.

Street Kids stories: ‘I Have Shoes!’
Zoals in de laatste nieuwsbrief aangekondigd, delen we als we kunnen
verhalen van de straatkinderen.
Bij het zeer geslaagde Kerst-evenement, waar meer dan 100 Street kids
van een speciaal kerst konden genieten kregen de kinderen ook een
cadeau in de vorm van nieuwe kleding en schoenen en was medische
verzorging en waren kleermakers om alles passend te maken. Daar
hebben we een filmpje gemaakt van een meisje dat dolblij was haar
nieuwe schoenen en die aan mij kwam laten zien.
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Mijn vader, tevens bestuurslid van de Akaana Foundation heeft het
filmpje gedeeld via LinkedIn. Met groot succes want meer dan 7.800
unieke personen hebben het bekeken en het heeft een enorm aantal ‘likes’
opgeleverd. Een bewijs dat het werk van Akaana Foundation wordt
begrepen en breed wordt gesteund. Het Filmpje is toegevoegd in de mail
als ‘filmpje I have shoes’

‘I have shoes!’ ~ Silva, 10 jaar

Akaana next steps
Zoals u weet is er een aantal straatkinderen met ambities die we graag
een beetje op weg willen helpen. Door een specifieke donatie hebben we
twee jongens een opleiding tot car mechanic kunnen aanbieden. Het
lesmateriaal en het leerbedrijf waar ze naartoe gaan hebben we vergoed.
Hierover in de volgende nieuwsbrief meer informatie en updates!

Kalender
Elke dinsdag & donderdag - Street Kids Days

Ik geef niet op!

Het doel is te mooi. Het effect op de straatkinderen is groot. Uw steun
zorgt voor continuïteit van de Akaana Foundation Uganda en daarvoor
zijn we u zeer dankbaar.
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 T.A.V. Stichting Akaana
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‘Weebale’, namens alle kinderen en alle betrokkenen bij de Akaana
Foundation Uganda.

Wies

Contact
E-mail

| wies.nijs@xs4all.nl

Facebook

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

Website

| www.akaanafoundation.nl
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