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Onderwerp: Nieuwsbrief november 2019

  

   

 

Mama and Me Uganda 

14e nieuwsbrief – oktober 2019 
Sinds de vorige nieuwsbrief in juni, zijn er enorme stappen ondernomen. 

Het assessment om te kijken hoe Stichting Mama and Me Uganda er in 

Oeganda voor staat heeft plaats gevonden. De organisatie is binnenstebuiten 

gekeerd, een ingewikkeld en groots proces. Er zijn problemen, maar vooral ook 

een enorme dosis energie en een ontzettend grote betrokkenheid vanuit de 

community boven water gekomen. Meer hierover in deze nieuwsbrief! 
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Na een voorbereidende fase waarin we in gesprek zijn gegaan met Tusaidiane 

Uganda LTD (zie foto) voor het plannen van een audit, is dit Oegandese bedrijf in 

juni van start gegaan bij het Mama and Me babysitter centre. Al gauw werd 

duidelijk dat er behalve de sterke punten van Mama and Me, ook grote valkuilen 

waren. Waar enerzijds een ontzettend grote betrokkenheid vanuit de moeders 

bestaat, probeerde een werknemer die bovenaan het geheel stond het gevoel van 

eigenaarschap van diezelfde moeders af te nemen. Scheve machtsverhoudingen 

bleken de afgelopen tijd sterk te zijn toegenomen, met alle negatieve gevolgen van 

dien.  
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Parallel aan de problemen die door de audit zichtbaar werden, groeide de 

strijdbaarheid van de moeders én de betrokkenheid vanuit de community. Diede 

Martens (voorzitter Stichting Mama and Me Uganda) bezocht in juli het project, 

terwijl de werkzaamheden van Tusaidiane Uganda LTD nog in volle gang waren. 

Na vele gesprekken tussen de moeders, leden uit de community, Tusaidiane 

Uganda LTD en Diede als afgevaardigde van het bestuur in Nederland, keerde het 

vertrouwen in de organisatie terug bij de moeders. Met alle neuzen dezelfde kant 

op werd besloten om samen verder te gaan, zónder de werknemers die er een 

potje van hadden gemaakt. Het moment om verdere veranderingen door te voeren 

voor de verzelfstandiging van het project was daar.   

Dit jaar bestaat Mama and Me Uganda 5 jaar en we hebben de nodige 

kinderziekten doorgemaakt en doorstaan. Met vallen en opstaan leer je lopen en 

datzelfde geldt voor ons project. Waar het project voorheen nog ongemerkt veel 

aan de Nederlandse hand liep, zal het de komende periode onder begeleiding van 

Tusaidiane Uganda LTD uiteindelijk los leren lopen.  
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Wim en Pauline Opmeer van 

Opmeer Reports bezochten ons 

project in juli. Zij reizen al jaren over 

de hele wereld om persoonlijke 

verhalen van mensen in 

ontwikkelingslanden vast te leggen. 

 

Voor hun videoproject over gender 

equality interviewden zij een paar 

moeders die bij Mama and Me zijn 

aangesloten. En álle moeders 

konden op de foto voor een 

familieportret. Dit is een waanzinnig 

mooie fotoserie geworden, waarbij 

kracht en verbinding, maar ook de 
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hardheid van het leven van de 

plaatjes afspatten.  

 

Alle moeders hebben een afdruk van 

hun familieportret gekregen. 

Mama Akello, die al sinds het begin 

van Mama and Me bij het project 

betrokken is, is één van de moeders 

die deelnam aan de interviews. Ook 

is zij één van de gezichten in het 

filmpje dat Wim en Pauline maakten 

met de moeders, en dat de kern van 

ons project precies samenvat. 

Om het filmpje te bekijken, klik er hieronder op!    
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De babysitters blijven zich 

ontwikkelen om de kinderen het 

beste te kunnen bieden. Zij begrijpen 

dat hun inzet bepalend is voor hoe 

de kinderen zich binnen het 

babysitter centre voelen.   

 

De kennis die Wilma van Narande 

Oeganda met hen deelt over het 

werken, spelen en samen zijn met 

kinderen, blijft van ontzettend grote 

waarde.  

 

Onder toeziend oog van de Community Development Officers en een grote groep 

moeders en kinderen, zijn er weer kraampakketten uitgedeeld aan (aanstaande) 
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moeders. Dit gebeurt in samenwerking met Stichting Mommaluv,  waarmee we al 

een aantal jaren samenwerken. Een babymatrasje, badje, thermosfles en de nodige 

kilo's suiker en rijst én meer helpen moeder en baby bij het maken van een goede 

start.   

 

 

 

In LIEFKE magazine is een interview 

met founder Diede Martens 

gepubliceerd. Schrijfster Lotte 

Janssen zet prachtig uiteen wat 

goed én mis gaat bij Mama and Me, 

wat beter kan of juist zo mag 

blijven...  

 

 

     

       www.liefkemagazine.nl  

 

 

Net zoals vorig jaar, verkocht 

Serviceclub Raam en Maas soep 

tijdens de Nijmeegse Vierdaagse 

voor Stichting Mama and Me 

Uganda. 

Deze club heeft over een periode 

van twee jaar verschillende 

activiteiten georganiseerd met als 

doel ons project te ondersteunen.   
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Vooralsnog is het project in Oeganda 

financieel afhankelijk van fondsen uit 

Nederland. 

 

Activiteiten zoals die van Raam en 

Maas helpen ons dan ook zeker een 

stap vooruit!  
 

 

 

Op de dag voor particuliere initiatieven van Partin en Wilde Ganzen in september, 

was Stichting Mama and Me Uganda één van de ondertekenaars van de Dutch NGO 

pledge #EveryChildaFamily. Wij ondersteunen het uitgangspunt dat kinderen het 

recht hebben om in een gezin op te groeien. Betrokken kinderrechtenorganisatie 

Better Care Network Netherlands schreef er een stuk over.   

 

 

Op de agenda: 

   

22 november - 22 december 

Kerstshow & kerstwinkel van Anita Lintzen, Groen en Kunstig 

vijf weekenden genieten van een geweldig aanbod kunstige kerstcreaties 
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Lions Land van Cuijk & Overmaze zorgen voor een drankje en een hapje 

en de opbrengst hiervan gaat naar Stichting Mama and Me Uganda! 

Schans, Rijksweg 95, Mook  

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

Doneer nu  
 

 

info@mamaandmeuganda.com  

 

Sponsor Mama and Me gratis! 

Koopt u wel eens online? Als u uw online aankopen doet via www.sponsorkliks.com gaat er een 

percentage van uw aankoopbedrag naar het project, zonder dat u iets extra's betaalt!  

U sponsort dus gratis! 
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