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Nieuwsbrief KisoBOKa 2020 

In oktober 2019 waren Fred en Harid op 
bezoek in Nederland i.v.m. 10 jarig 
bestaan van KisoBOKa. Een bijzonder 
treffen waar ik naar uit keek om deze 
jonge mannen, waar ik jaren mee heb 
gewerkt hier te mogen ontvangen en ze 
kennis te laten maken met een heel 
ander land en cultuur. Respect voor 
elkaar en elkaars eigendommen was 
voor hen wel het grootste verschil wat 
hen opviel. Een ontmoeting met Willy 
Hendriks (wethouder gemeente 
Boxmeer) was een bijzonder  treffen 
omdat Fred zijn levensverhaal ging 
vertellen en ik niet wist waar het ging 
eindigen. Fred werd helemaal 
emotioneel van de kluwen van pijn en 
herinneringen. De wethouder ook en 
vertelde na afloop van de ontmoeting 
dat ze nu pas in de gaten heeft wat wij 
in Uganda hadden gedaan en nog doen.  
Ook allerlei ‘toeristische uitstapjes’, 
zoals Amsterdam, Madurodam, Den 
Haag enz. waren gebeurtenissen voor 
onze vrienden waarvan de vele 
indrukken misschien niet direct een 

plaatsje en betekenis kregen, maar dat 
gaat zeker komen. Fred zorgt in Uganda 
voor zijn zusjes en doet dat als een 

Een bijzonder samenkomen 

goede vader. “Nee een vriendin zit er 
voorlopig niet in. Er zijn er genoeg die me 
gevraagd hebben maar dat kost geld en 
dat heb ik nodig voor mijn zusjes”. 
Daarnaast zorgt Fred voor andere 
jongens van de straat, die hij een 
opleiding geeft in zijn ‘Schoon Garage’. 
Ook Harid zorgt voor de straatjeugd door 
ze een vak te leren, meubel maken, 
naaien of kapster. Het zaadje, ooit 
geplant in de straten van Jinja is in 
vruchtbare bodem terecht gekomen. Ik 
ben blij dat het bestuur het besluit kon 
nemen ook hun projecten onder de 
‘KisoBOKa-activiteiten’ op te nemen. 
Heel bijzonder was het te zien dat Fred 
met Jan en Rita hier samen optrokken. Zij 
ondersteunen hem al vanaf 2009. Jan zag  
Fred bij ons de veranda oplopen en had 
enkele minuten er voor gevraagd of hij 
ergens iets kon betekenen. ‘Wel, Jan 
daar komt hij aan’. Zo is een band 
ontstaan en ze zijn enkele keren terug 
geweest op bezoek bij Fred. En nu Fred 

bij hen. Zo kunnen dingen ontstaan en 
groeien. Het is mogelijk, Kisoboka. 
 

Paul van der Geest, voorzitter  

 
 
 
 

Er gaan hier meer 

mensen dood van de 

honger dan door het 

Corina-virus. 

De sluiting van de 

scholen is een ramp 

voor de kinderen. 

Hoe komt dit ooit 

weer goed? 

Uit brief van NGO-bestuur 
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TIENJARIG BESTAAN – UITWISSELING 
 
Op 12 februari 2019 bestond de Stichting KisoBOKa tien jaar. Het bestuur had 
eerder besloten daaraan bescheiden aandacht te besteden, maar wilde graag 
bij die gelegenheid drie ex-straatjongeren de kans bieden een bezoek aan 
Nederland te brengen. Uiteindelijk is het voor twee van hen gelukt. De derde, 
Danny kreeg van zijn werkgever – hij werkt inmiddels in Dubai – geen 
toestemming naar Nederland te komen. Fred en Harid wél en zij arriveerden in 
oktober in Nederland voor een bezoek van drie weken. Van dat bezoek is een 
verslag verschenen, dat te lezen is op de website of verkrijgbaar is bij het 
secretariaat. De vele foto’s in het verslag geven een goed beeld van een 
geslaagd bezoek. 

 

Bestuurswijziging 

 
In 2019 verliet de toenmalige voorzitter, Jos de Graaf het 
bestuur en kondigde de penningmeester aan niet beschikbaar 
te zijn voor een volgende termijn. Uitbreiding van het bestuur 
was derhalve het eerste actiepunt voor het bestuur. Ze heeft 
die uitbreiding gevonden in de personen van Jan van Haandel 
en Rita van Haandel-Steegs uit Beugen. Jarenlang zijn ze 
reeds bij KisoBOKa betrokken en ze hebben de projecten een 
aantal keren bezocht. 
In onderling overleg werd besloten de functies als volgt te 
verdelen: 
Paul van der Geest voorzitter 
Willem van Beek  secretaris 
Rita van Haandel  penningmeester 
Jan van Haandel  lid 
Elders in deze Nieuwsbrief stellen de nieuwe bestuursleden – 
rechts op onderstaande foto - zich voor.  

 

 
 
 

 
 
 
De Stichting KisoBOKa geeft een jaarlijkse subsidie op basis 
van een aanvraag van de NGO en de beschikbaarheid van 
middelen. Zij is de hoofdsponsor van de activiteiten van de 
NGO en intermediair naar andere fondsen in Nederland. 
Bulikimu KisoBOKa NGO geeft jaarlijks een financieel en 
inhoudelijk verslag en dient op basis daarvan een nieuw 
werkplan in voor het nieuwe jaar. Bestuur en management 
(staf) daar zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
werkplan. 

 
NIEUWE SOCIAL WORKER IN JINJA 
 
Vorig jaar werd het contract met de social worker opgezegd 
en was de situatie te onzeker die vacature direct weer te 
vervullen. Het toenemend druggebruik en groeiende 
armoede, hebben het bestuur doen besluiten deze vacature 
toch weer op te vullen en inmiddels is de selectieprocedure 
afgerond. Per 1 november treedt John Lufafa in dienst, een 
ervaren social worker met een aantal vaardigheden om kleine 
ondernemingen op te zetten en jongeren te mobiliseren. 
Wellicht dat voor hen op korte termijn cursussen kunnen 
worden opgezet in de buitenlucht (stenen maken, farming) 
die minder corona-gevoelig zijn. Naast de social worker zijn 
een administratie kracht in dienst van de NGO (tevens 
coördinator van de activiteiten), een nachtwaker en drie 
werkers (parttime) voor koken, schoonmaken en onderhoud. 
De bestuursleden – vertegenwoordigers van de drie dorpen – 
zijn allemaal vrijwilligers. 

 

JAARVERSLAG 2019 
Met enige vertraging heeft het bestuur onlangs het JAARVERSLAG 2019 en het WERKPLAN 2020 vastgesteld. Het 
jaarverslag geeft vooral inzicht in de veranderingen in de organisatie in Jinja, die werden doorgevoerd door de 
ondersteuning van TUSAIDIANE, een Ugandese adviesorganisatie. Verder in het jaarverslag aandacht voor het TIEN 
JARIG BESTAAN en de uitbreiding van de doelstelling en wijzigingen in het bestuur. Ook meldt het (financiële) 
jaarverslag dat in 2019 ruim € 15.000 is overgemaakt aan de NGO in Uganda voor de organisatie en projecten. Veel 
meer dan de inkomsten van dat jaar; het jaar werd afgesloten met een negatief resultaat van € 13.500. Een zorgelijke 
ontwikkeling met het oog op de toekomst.  
Jaarverslag en werkplan zijn te vinden op de website (www.ngo.kisoboka.nl) of op te vragen bij de secretaris: 
willemenpaul@gmail.com 

   

 

Het  

 

http://www.ngo.kisoboka.nl/
mailto:willemenpaul@gmail.com


     IN MEMORIAM 
 
 
In september overleed in Jinja father 
Gerard Picavet, 82 jaar oud. We leerden 
hem kennen in de eerste maanden van 
ons verblijf in Jinja (2007) en zijn zeer 
bevriend geraakt. Met grote regelmaat 
kwam hij langs om bij te praten en we 
hebben heel wat plannen en zorgen met 
hem mogen delen. Hij was onze 
biechtvader, onze pastor en adviseur. 
Maar ook een man met wie we uit 
gingen eten, een biertje dronken en 
intens discussieerden over de kerk in 
Nederland, de politiek in Uganda en de 
zin van missie, ontwikkelings-
samenwerking en geloof. Met wie we 
een partijtje kruisboogschieten deden 
op zijn verblijf buiten de stad en met wie 
geld, boeken en films deelden. 
Hij was van grote betekenis voor de stad 
Jinja, waar al jaren geleden een straat 
naar hem genoemd is en hij heeft aan 
de wieg gestaan van vele 
onderwijsinstellingen en 
jeugdorganisaties. Hij was erg betrokken 
bij KisoBOKa en wijdde het Centrum in 
bij de opening in 2014. We hebben 
elkaar de laatste jaren in Nederland 
ontmoet en schreven elkaar regelmatig. 
In zijn laatste brief in juli schreef hij over 
zijn longproblemen: 'Ik heb wel honderd 
medicijnen. Een heel gedoe, maar we 
gaan het redden.' 
Niet dus. Jinja verloor een groot Herder, 
wij een grote vriend. 
Willem 
  
 
 
 

 
 
 

 
Ik vond het wel een beetje 

koud, maar minder erg 

dan verwacht. Ik heb een 

aantal boerderijen bezocht 

en dat vond ik erg 

leerzaam. De kwekerij van 

Paul, waar ze werkten met 

aquaponics vond ik 

indrukwekkend. Ik ben 

onder de indruk hoe 

mensen in Nederland veel 

samenwerken en dezelfde 

idealen delen; meer dan in 

Uganda. Daarom zijn er 

minder dieven dan bij ons, 

denk ik. 

 

Uit verslag van Harid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UW BIJDRAGE VOOR ONZE ACTIVITEITEN IS WELKOM 

OP REKENING NL97 RBRB 0944 124992 – DANK U WEL. 

 

1000 affiches gedrukt in 2 talen (in 
Engels en Swahili) en getrainde 
gezondheid werkers gaan 2 weken de 
wijk in om voorlichting te geven. Met 
hulp van Wilde Ganzen zijn twee 
fietsen geschonken aan het KisoBOKa-
centrum voor het werk in de wijk. 
Corona is daarmee niet overwonnen 
maar voor een deel van de bevolking 
is tijdelijk een beetje verlichting 
gebracht in een bizarre tijd. 
Met andere activiteiten als het 
opzetten van proeftuinen en varkens-
kippenfokkerij proberen we een meer 
structurele oplossing te bieden aan de 
armoedebestrijding. We blijven erin 
geloven dat ‘het mogelijk is’  
 
Willem van Beek 
 

 
 

In vergelijking met Nederland wordt 
Uganda veel minder hard getroffen 
door het Corona-virus. Er zijn over het 
hele land 12.743 gevallen van Corona 
vastgesteld en 7.550 als ‘hersteld’ 
geregistreerd. Het totaal aantal 
sterfgevallen is 112. En dat alles op een 
bevolking van ruim 42 miljoen 
inwoners. Er is een beperkte 
lockdown. In heel Afrika valt het aantal 
Corona besmettingen en het aantal 
doden mee. Een verklaring zou zijn het 
snelle ingrijpen van de regeringen 
(ervaringen met ebola) , de relatief 
jonge bevolking en het ontbreken van 
brandhaarden als bejaarden- en 
verpleegtehuizen.  Wellicht dat ook 
minder luchtvochtigheid een rol 
speelt. Maar het zou zo maar snel 
kunnen veranderen als er ook in Afrika 
een ‘tweede golf’ aan komt. 

CORONA 

Foto's toevoegen aan uw 

nieuwsbrief 

 

 

Are you back? 

 

 

Het wereldwijd heersende Corona-
virus heeft ook de activiteiten in 
Uganda heftig aangetast. De 
cursussen op het centrum liggen stil, 
maar wat erger is: de armoede 
neemt toe.  
Dankzij de respons op een 
noodoproep aan onze vrienden en 
een mooi bedrag van een Boxmeers 
fonds  hebben we in april een 
bedrag van € 3000 kunnen 
overmaken de eerste nood te 
lenigen. Van dat bedrag zijn 3000 kg 
maismeel en 1000 kg bonen (de 
dagelijkse maaltijd in Uganda) 
gekocht en uitgedeeld aan meer dan 
500 gezinnen in de slums van Jinja. 
Recentelijk hebben we een nieuwe 
bijdrage kunnen overmaken. 
Daarvan worden in de drie wijken 
zeepstandaards geplaatst, er worden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HERBOUW CENTRUM? 
 
Enige jaren na de opening van het nieuwe centrum stortte ten 
gevolge van een constructiefout de grote hal neer. Van herbouw kon 
geen sprake zijn omdat het hele centrum mogelijk afgebroken moest 
worden voor de komst van een nieuwe spoorlijn. Een gigantisch 
project dat Mombassa in Kenya moest verbinden met Kampala, de 
hoofdstad van Uganda. In de laatste jaren is er over die spoorlijn 
nogal wat te doen geweest. Het eerste stuk van Mombassa naar 
Nairobi kwam er, maar de grens met Uganda werd nooit bereikt. 
Wordt die ooit bereikt? De Chinezen, die de aanleg zouden 
financieren zijn terughoudend en het is onzeker of het hele project 
ooit nog wel voltooid wordt. En of het dan de oorspronkelijke route 
volgt? 
Het bestuur in Uganda heeft nu besloten, met de aanvraag van een 
bouwvergunning de kansen in te schatten of de plannen nog 
doorgaan. Die bouwvergunning zou dan de herbouw betreffen van 
de kantoorruimtes. Sinds de instorting bevindt het kantoor zich in het 
vrijwilligershuisje op het terrein van het centrum, maar met de komst 
van een nieuwe social worker is die ruimte te klein. De plaatsing van 
een tijdelijke container, zou een oplossing kunnen zijn. Verre van 
ideaal: het wordt er snel erg heet, weinig lichtinval en niet erg 
comfortabel.  
Als de bouwvergunning verleend zou worden, moeten er fondsen 
geworven worden voor de nieuwbouw. Het bestuur in Nederland zal 
dat op zich nemen. Zij ondersteunt het plan nieuwe kantoren te 
bouwen, mede omdat dan het vrijwilligershuisje weer vrij komt voor 
de oorspronkelijke bestemming. Het bestuur hoopt dan ook – als de 
Coronamaatregelen het toelaten – weer vrijwilligers (liefst met 
ervaring in landbouw en/of veeteelt) te kunnen sturen. In het 
verleden hebben deze bezoekers een belangrijke stimulans geboden 
aan de diverse activiteiten. Dat zou opnieuw mogelijk moeten zijn. 
Maar eerst de centjes voor de herbouw. 

EEN STEENTJE BIJDRAGEN? Uw bijdrage is van harte 

welkom op rekening NL97 RBRB 0944 1249 92. 

 

 

 

 

JAN EN RITA 
In het begin van dit jaar zijn wij gevraagd 
om deel te nemen in het bestuur van 
KisoBOKa, als lid en penningmeester. Ik 
Jan, ben  tot mijn 60ste werkzaam geweest 
als vrachtwagenchauffeur en ik , Rita, ben 
werkzaam als praktijkondersteuner in een 
huisartsenpraktijk.  
In 2009 zijn wij voor het eerst  in contact 
gekomen met KisoBOKa .  Een  toenmalige 
vriend Gerard, helaas veel te vroeg 
overleden, vertelde dat hij naar Jinja in  
Oeganda  ging  om daar voor de stichting,  
vrijwilligerswerk te doen en vroeg of ik 
mee wilde gaan. En omdat ik al eens 
eerder in Afrika was geweest en daar 
mooie herinneringen aan heb, hoefde ik 
niet lang na te denken over dit voorstel.  
We werden heel hartelijk ontvangen door 
Willem en Paul. Zeven  weken zijn Gerard 
en ik daar geweest , de laatste 2 weken 
hiervan samen met  Rita en Veronique, de  
vrouw van Gerard .Daar hebben we 
kunnen zien en ervaren wat KisoBOKa  
voor de inwoners  van o.a.  Kimasa en 
straatjongeren van Jinja, betekent. 
Omdat het straatjongerenproject, wat 
jongeren nieuwe mogelijkheden geeft als 
ze dit tenminste zelf willen en durven  om 
hun leven te veranderen, ons erg aansprak 
hebben wij een jongen financieel 
ondersteunt om een opleiding tot 
automonteur te volgen. 
Dus toen Willem en Paul ons vroegen om 
deel te nemen in het bestuur, hebben we 
daar niet lang over hoeven na te denken 
en hopen we dat we een positieve bijdrage 
kunnen geven aan de stichting KisoBOKa. 
 

 
Ons huis in Rubaga, waar Jan en Gerard 

het dak vernieuwden 

 


