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Obumu heeft de ANBI status.

KERSTACTIE 2018 en Nieuws vanuit Stichting Obumu Nederland – Uganda.
Op de eerste plaats wil ik iedereen heel hartelijk danken, die Stichting Obumu Nederland-Uganda
een warm hart toedraagt en door donaties ons werk ondersteunt.
U herinnert zich vast nog wel de foto’s van het kleine noodgebouwtje van het kleuter- en lagere
schooltje St. Charles Lwanga in Kyotera uit januari 2014, waar 85 kleutertjes gehuisvest waren.
Inmiddels heeft de school kleuter- en lager onderwijs t/m groep 5; het aantal leerlingen bedraagt 415
en er is een wachtlijst. St. Charles heeft 12 fulltime – en 3 deeltijd onderwijzers en de school is ook
weer dit jaar door haar goede onderwijs gekwalificeerd tot trainingsschool voor leraren in opleiding.
Dankzij uw giften heeft Obumu vanaf april 2014:
- In 2014 het noodgebouwtje kunnen afwerken;
- In 2014, 2015 en 2016 vijf klaslokalen gebouwd;
- In 2015 en 2016 in totaal drie watertanken van 5000 ltr. kunnen plaatsen;
- In november 2016 kon worden begonnen met de bouw van tien doorspoeltoiletten,
waarvoor een constante watervoorziening nodig was en... in het voorjaar van 2017 kon ook
dit door grondboring op 85 meter diepte worden gerealiseerd! Het hele complex is dus nu
verzekerd van een constante waterbron;
- In maart 2018 kon een zesde klaslokaal worden gebouwd dankzij het Internationaliserings
programma van de OMO-scholen in samenwerking met stichting HelMondiaal. Door vier
leerlingen en twee docenten van het Knippenberg- en Carolus college werd dit klaslokaal
afgewerkt tijdens een werkbezoek van onze stichting;
- In oktober 2018 konden er nog eens twee klassen in ruwbouw worden opgeleverd;
Deze twee moeten nu dus nog gestuct en geverfd worden;

April 2018: nieuw klaslokaal

-

-

Oktober 2018: ruwbouw twee klaslokalen

Verder is er sinds 2016 een voedselprogramma verwezenlijkt dankzij onze partner
organisatie SOS Malta. Hierdoor krijgen de leerlingen ’s-ochtends pap en in de middag een
warme maaltijd. Twee maaltijden per dag, heel bijzonder in Oeganda. Daarbij is er naast de
school een grote moestuin gekomen om uiteindelijk zelf in voedsel te voorzien.
SOS Malta heeft ook voor 2019 weer toegezegd financiele ondersteuning te bieden voor het
voedselprogramma en het door ontwikkelen van de moestuin;
Dankzij een aparte commissie binnen Obumu, onder leiding van Octa VeldhuyzenWennekers, werd aan 23 analphabete vrouwen/moeders van leerlingen sinds 2017 les
gegeven in basis taal en rekenen in de eigen taal. Naast de voortgang van deze lessen aan
een nieuwe 2e groep, zijn er 10 vrouwen uit de 1e groep, die nu een naaiopleiding volgen,
zodat ze daarna in coöperatieve vorm kleding kunnen gaan vervaardigen die verkocht wordt.
Dit met het oog op zelfredzaamheid. Ook voor dit project werden giften ontvangen.

In vijf jaar tijd een enorme vooruitgang voor de bevolking in dit arme gebied in het Rakay district,
waar aan onderwijs op behoorlijk niveau groot gebrek is !
Men is zo dankbaar voor onze hulp en de schoolleiding samen met de bevolking doen zelf al het
mogelijke om hun school, hun droom, te verwezenlijken.

2016: Maaltijd op school

2017: Onderwijs aan analphabete vrouwen

2018: Moestuin

KERSTACTIE 2018
Prioriteit heeft nu de afwerking van de 2 klaslokalen die in ruwbouw zijn opgetrokken. Gezien het
huidige aantal leerlingen en de ontstane wachtlijst is er gekozen is om deze klaslokalen al in gebruik
te nemen om het aantal leerlingen per klas niet te groot te maken (er waren nu al twee klassen van
in de 60 leerlingen). Ook de bankjes, die bij een plaatselijke timmerman worden vervaardigd missen
nog. Om de afwerking te kunnen realiseren is nog € 3.000,- nodig en voor de inrichting en
lesmateriaal is € 1.500,- nodig. Obumu hoopt bovenstaand te realiseren in februari 2019 middels de
kerstactie! Daarna hopen wij verder te gaan met de bouw van de laatste twee klaslokalen, zodat alle
benodigde klaslokalen in 2020 gerealiseerd kunnen worden.

HELPT U MEE? Uw bijdrage betekent veel!
Omdat we nauwelijks overheadkosten hebben, komt een bijdrage vrijwel geheel ten goede aan de
projecten. Daarnaast monitoren bestuursleden de voortgang ter plekke (dit uiteraard geheel vrijwillig
en op eigen kosten). Dat is de kracht van Obumu!
Meer informatie en foto’s kan men volgen via de website: www.obumu.nl
Voor meer informatie kan men altijd mailen of bellen, wij beantwoorden uw vragen graag.
Onze stichting heeft de ANBI-status.
Uw giften kunt u storten op de RABObank rekening van OBUMU-NEDERLAND :
IBAN: NL47RABO 0323995020 ; BIC: RABONL2U
Voor uw bijdrage danken wij u hartelijk.
Fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2019.
Hermine van Asten – Wennekers
Voorzitter

