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Nieuwsbrief KisoBOKa 2021 

We kijken terug op 2021 en de blik 
gericht op 2022! Het afgelopen jaar  
was corona voor vele mensen in 
Uganda een spel breker zoals ook in de 
rest van de wereld. Maar in Uganda 
betekent een lockdown ook geen 
inkomsten voor velen en er is geen 
steun vanuit de overheid. Kisoboka 
heeft in de dorpen voedsel uitgedeeld 
om het ergste leed te verzachten. Er 
zijn nieuwe plannen gemaakt in Uganda 
en het werk gaat door (zie verder in de 
nieuwsbrief). KisoBOKa: ‘ het is en blijft 
mogelijk’. 
Het werk van ons gaat door. De zaadjes 
die we toen gezaaid hebben komen uit 
en groeien. Zoals Harid (ex-
straatjongen) die zijn eigen project voor 
kwetsbare jeugd heeft en hen 
timmeren en meubelmaken leert. 
Ik heb nog regelmatig contact met hem 
en enkele weken terug stuurde hij deze 

app: 
‘Thank you, uncle Willem and  Paul. I 
get  power, split from you and you are 
my mentor. I am sure  100% that if  you 
had not be there I wouldn't be like the 
Harid of today. So I believe  that I can 
call you  my parents, please. I was 
blessed by you just with the chance you 

Beste KisoBOKa-vrienden 

gave me to remove  me from the 
street and take me to get skills. Thank 
you so much, uncle Willem and Paul’ 
Dit geeft moed en hoop om met z’n 
allen door te gaan en er zijn 
ongetwijfeld meer zaadjes in 
vruchtbare aarde terecht gekomen. 
Het is jammer dat we het niet van 
dichtbij kunnen zien, maar we weten 
dat er kleine plantjes opbloeien. Eens 
zullen we het weer zien. Als reizen 
weer mogelijk is. Als we zelf gezond 
blijven. Dat wensen we elkaar voor 
2022 van harte toe.  
 
Paul van der Geest, voorzitter 

 

‘Veel kinderen gaan niet 

naar school. Ze hebben 

honger, maar ik heb geen 

voedsel. Al drie dagen 

drinken we alleen maar 

water en kauwen op 

suikerriet. De hulp van 

KisoBOKa is onze 

redding. Dank jullie wel 

en moge God jullie 

zegenen. Mwebale Nyoo. 

Ddala Mukama’.  

John Sserunjogi, opa met 6 

kleinkinderen en zieke 

dochter. 

 

 

 

 

 

 
 

In de wijk Kimasa worden de eerste 

buurttuintjes aangelegd, Zaadjes 

van hoop. 
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Naamswijziging 

 
In 2021 heeft de regering in Uganda het toezicht op de 
Ngo’s (Non Governemental Organisations) aanzienlijk 
verscherpt. Er was een wildgroei ontstaan en veel 
organisaties bestonden alleen maar op papier en/of 
alleen maar om gelden te verwerven uit het Westen. 
Voortaan moeten Ngo’s hun organisatievorm wijzigen: 
in een ‘Company Limited by Guarantee’, een 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. En er 
kwam een restrictie op het voeren van de naam. 
‘Kisoboka’ bleek een naam die teveel voorkwam en 
ondanks toevoegingen (Bulikimu) werd de naam niet 
meer toegestaan. Het bestuur in Nederland hechtte 
sterk aan de verbinding met de oorspronkelijke naam 
én de herkenbaarheid met de band met Boxmeer. Dat 
heeft geleid tot een nieuwe naam voor de Ugandese tak 
van onze organisatie. 
Bulikimu KisoBOKa gaat in de loop van 2022 KIMASA 
FOUNDATION BOKASHI  heten. ‘Bokashi’ is een Japans 
woord voor een manier van bodemverbetering en dat 
geeft volgens beide besturen goed aan wat de inzet is 
van de organisatie. 
Inmiddels zijn de Statuten gewijzigd en is de procedure 
in gang gezet van registratie en overdracht. Daar komt 
nog heel wat bij kijken, zoals aanpassen van logo, 
overzetten van bankrekeningen en wijziging bij allerlei 
instanties (o.a. belasting.) De verwachting is dat in de 
volksmond en in de communicatie met de lokale 
bevolking KisoBOKa gewoon blijft bestaan.  
 

 

Demonstratietuin en proefboerderij 

‘Er gaan hier meer mensen dood van de 

honger dan door het Coronavirus’, schreef 
het bestuur van de NGO in 2020. Mede om die reden 
besloot het bestuur in 2021 opnieuw een 

noodhulpprogramma op te zetten (zie elders in deze 
Nieuwsbrief). Maar ze drong er ook bij het bestuur op 
aan met een goed plan te komen voor dit probleem met 
een oplossing te komen.  
Die kwam er begin 2021 met een plan om een 
demonstratietuin op te zetten en een proefboerderij. 
Rond het centrum was al een tuin gestart en er werden 
cursussen gegeven in bodemverbetering en het gebruik 
van de juiste bestrijdingsmiddelen.  

 
Dat zou uitgebreid en verbeterd kunnen worden en zo’n 
modeltuin zou in elk van de drie dorpen moeten 
worden opgericht en bij meer inwoners thuis als een 
soort buurttuintjes of volkstuintjes. Daarnaast zouden 
dergelijke tuintjes aangelegd moeten worden bij 
verschillende scholen in Kimasa. 
De proefboerderij zou een voortzetting moeten worden 
van het eerdere ‘geitenproject’ en ‘varkensproject’. 
Daarbij werden – al sinds enige jaren – geiten en 
varkens uitgegeven aan families in de wijk. Jonge geitjes 
of biggen zouden weer aan het centrum worden 
teruggegeven om weer aan andere families te worden 
gegeven of met de verkoop zou de NGO eigen 
inkomsten kunnen verwerven. 
Daar kwam door Corona niets van terecht: mensen 
hadden geen geld om voedsel voor de geiten of varkens 
te kopen en/of ze verkochten ze vroegtijdig om aan de 
armoede te ontkomen. 
In de proefboerderij moet dat voorkomen worden, 
moeten nieuwe vormen van verzorging uitgeprobeerd 
worden en is er meer toezicht o.a. van een veearts. De 
mest van de boerderij kan weer gebruikt worden op de 

buurttuinen. 
Een goed plan dat door het bestuur aan enkele fondsen 
is aangeboden. Die vonden het allemaal ‘een uitstekend 
plan vonden’, maar ‘het paste niet bij hun prioriteiten’. 
Het bestuur heeft daarom in de afgelopen maanden 
besloten het project zelf te financieren. Daarvoor is € 
5000 nodig.



 

CORONA 
Opnieuw werd het dagelijks leven 
in Uganda ontwricht door Corona. 
Weer een tijdelijke lockdown, 
weer sluiting van de scholen en 
beperkingen van de cursussen. In 
de eerste termijn konden de 
leerlingen van de naaicursus en 
cursus haarverzorging nog 
afstuderen, maar daarna volgde 
een maandenlange sluiting. Pas in 
november werden de cursussen 
hervat. 
En de nood in de slums steeg. 
Opnieuw deed het bestuur van de 
NGO een beroep op ons een 
noodprogramma uit te voeren om 
opnieuw 325 mensen te helpen. 
Ze ontvingen maismeel, bonen en 
zout om simpele maaltijden te 
maken, zeep en mondmaskers. 
Daarnaast werden op centrale 
plaatsen handpompen geplaatst 
en zijn er cursussen gegeven in 
basis hygiëne.  
Alle bestuursleden en de staf 
waren drie dagen continue, 
vrijwillig in de weer om de 
armsten uit de wijk te bereiken. 
Dat waren vooral de ouderen, 
maar ook veel jongeren, 
waaronder veel tienermoeders. 
Het totale programma kostte € 
3.500 , terwijl ook Harid een 
bedrag ontving van € 800, om de 
jongeren in zijn buurt van 
maismeel en bonen te voorzien. 
De actie kon worden uitgevoerd 
door medewerking van de 
Stichting Caritas Boxmeer, 
waarvoor onze grote dank. 

 
 

 

 

 

 

 
 

HERBOUW 
CENTRUM 
 
In de vorige Nieuwsbrief 
kondigden we het plan aan om 
een deel van de ingestorte hal van 
het centrum te herbouwen. Begin 
2021 werd de bouwvergunning 
verleend en de toezegging van de 
bouwers van de spoorlijn dat er 
volledige compensatie zou komen 
als er toch nog een spoorlijn 
aangelegd zou worden. 
In goed samenspel met onze 
partners in Uganda werd een plan 
opgesteld, een architect gezocht 
en bij diverse aannemers een 
offerte gevraagd. In juni werd het 
plan ingediend bij een fonds in 
Nederland. 
Het plan bestaat uit 3 fases. In de 
eerste fase de bouw van een 
nieuwe kantoor unit, annex een 
kleine hal voor meerdere doelen, 
waaronder de huisvesting van de 
mobiele kliniek. In de tweede fase 
het herstel van de toiletten en 
herstel van het vrijwilligershuisje. 
In de derde fase: groot onderhoud 
aan het hele centrum. In het plan 
is ook de aanschaf van een 
dubbel-cabine pick-up voorzien 
om de bouwactiviteiten te 
ondersteunen en dienst te doen 
ter ondersteuning van de 
activiteiten van de NGO. 
Het totale plan zou € 25.000 
kosten. 
 
 

De afhandeling van de aanvraag 
heeft lang geduurd, maar in 
december werd duidelijk dat het 
fonds bereid was 60% van de 
kosten te doneren, op voorwaarde 
dat KisoBOKa Nederland de 
resterende 40% zou betalen.  
Het centrum is van wezenlijk 
belang voor de uitvoering van de 
activiteiten van de NGO. Op 
jaarbasis biedt het service aan 
meer dan 12.000 bewoners uit de 
wijk. Ze bezoeken de kliniek, 
nemen deel aan cursussen en 
trainingen en vanuit het centrum 
worden alle andere activiteiten 
georganiseerd. Er zijn wekelijkse 
bijeenkomsten voor 
tienermoeders, voor mensen die 
een lening hebben en een eigen 
handeltje willen opzetten, er 
worden wekelijks trainingen 
gegeven in zeep maken (die weer 
verkocht kan worden) voor 
jongeren en voor de deelnemers 
aan de demonstratietuin en 
proefboerderij. Vanwege dat grote 
belang heeft het bestuur besloten 
deze investering te plegen, mede 
omdat het centrum een 
belangrijke rol speelt om de NGO 
te voorzien van eigen inkomsten.  
 

 
 

WILT U EEN HANDJE 

HELPEN DEZE 

NIEUWBOUW TE 

REALISEREN? UW 

BIJDRAGE IS WELKOM 

OP REKENING NL97 

RBRB 0944 124992 – 

DANK U WEL. 

 
 



ALGEMENE 

ONTWIKKELINGEN 
 
Enige jaren geleden heeft het 
bestuur besloten voor de directe 
begeleiding van het bestuur van 
de NGO een organisatie uit 
Uganda in te schakelen. Deze 
organisatie, TUSAIDIANE (TUL) , is 
nu voor het derde jaar actief en er 
worden kleine stapjes vooruitgang 
geboekt. Kleine stapjes, mede 
door de ontwikkelingen van 
COVID. Enige tijd was reizen 
onmogelijk en soms was 
uitvoering door de beperkingen 
niet uitvoerbaar.  
Daarbij valt de groeiende 
betrokkenheid op van de 
bestuursleden. Zij doen dit werk 
als vrijwilliger – op voordracht van 
de dorpjes, waar ze wonen – en 
worden er meer en meer op 
aangesproken hun 
verantwoordelijkheid te nemen. 
Daar lopen ze niet voor weg, al 
kost het sommige bestuursleden 
best veel moeite. Sommigen  
kunnen nauwelijks lezen en 
schrijven en spreken zeer 
gebrekkig Engels. 
Het duurt best lang eer de 
resultaten van trainingen van TUL 
zichtbaar worden en bestuurders 
zich eigen kunnen maken wat van 
hen gevraagd wordt.  
Daarbij worden ze slechts 
ondersteund door 2 uitvoerende 
beroepskrachten, Lydia die de 
meeste administratieve taken op 
zich neemt en John, die als social 
worker zo veel mogelijk in de wijk 
actief is. 
Op zo’n grote afstand is moeilijk 
alles te volgen en te overzien, 
maar het bestuur merkt dat er 
vooruitgang is. De projectplannen 
en rapportages worden beter en 
er wordt beter geëvalueerd en 
gekeken wat leerpunten zijn voor 
een volgende periode. Dat geeft 
best vertrouwen naar de toekomst 
en we zijn er best trots op dat 
sommige bestuursleden dat nu al 

14 jaar doen! Hulde en dank en 
voor ons ook een belangrijke 
motivatie om door te gaan. 
Daarbij moeten we echter de 
realiteit niet uit het oog verliezen.  
De nu gevraagde extra investering 
van € 10.000 voor de bouw, € 
5.000 voor de demonstratietuin 
en de stijgende kosten voor de 
lopende kosten, baren ons wel 
zorgen over de toekomst. 
 
Willem van Beek 
 

 
Sharifa, directeur Tusaidiane in actie in 
het centrum, naast Paul Okello voorzitter 

 

In 2019 leed de Stichting 

KisoBOKa een verlies van 

ruim € 13.000. 

In 2020 werd meer dan  

€ 24.000 besteed aan 

ondersteuning van 

activiteiten in Uganda. 

Ongeveer eenzelfde bedrag 

kwam binnen via fondsen en 

giften. 

De verwachting is dat de 

kosten in 2021 aanzienlijk 

zullen stijgen door de 

uitgave van bouw en 

demonstratietuin. Opnieuw 

wordt een aanzienlijk tekort 

verwacht . 

 

 
Voetbaltraining voor de jeugd 

 

 
Training voor tienermoeders 

 
Kinderen van Kimasa Lagere School met 
hun certificaat na een driedaagse training 

 

Training tieners 'out-of-the-box-training 

 

 

Het bestuur van de 

Stichting KisoBOKa 

dankt iedereen voor 

zijn/haar 

belangstelling voor 

onze activiteiten en 

daadwerkelijke 

ondersteuning. 

We hopen ook in 2022 

op u te mogen 

rekenen. 

Paul van der Geest, voorzitter 

Willem van Beek, secretaris 

Rita van Haandel – Steegs, 

penningmeester 

Jan van Haandel. lid 

 


