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JAARVERSLAG 2021 

1. INLEIDING 

Opnieuw begon 2021 met tal van onzekerheden. Enerzijds veroorzaakt door de heersende 

maatregelen i.v.m. COVID in Uganda, anderzijds door de veranderingen in de organisatie in Uganda. 

Eind 2020 heeft het bestuur ingestemd met de komst van een social worker. Belangrijkste motivatie 

voor zijn aanstelling was de nadruk die beide besturen, zowel hier als in Uganda wensten te leggen 

op ‘community development’. Dat zou een proces vereisen van meer contacten in de wijken en 

betere communicatie over wat er onder de bevolking leefde en een duidelijkere mobilisatie van de 

bevolking bij de ontwikkeling van plannen. In de eerste maanden van het nieuwe jaar werd duidelijk 

dat deze wensen vooral vertaald werden in nog meer plannen en projecten, maar zonder afweging 

van haalbaarheid, kosten en wat uitvoerbaar zou zijn onder de geldende – beperkende – 

omstandigheden. Het bestuur heeft dan ook het werkplan voor het eerste kwartaal afgewezen en 

sterk aangedrongen op realiteitsbesef, meer aandacht voor het zelf verwerven van gelden en aan te 

dringen op een meer geleidelijke uitbouw van bestaande projecten en activiteiten. Over deze 

strategie is intens overleg geweest met Tusaidiane, het Ugandees adviesbureau dat bestuur en staf in 

Uganda begeleidt. 

 

              
Vrouwenbijeenkomst op het Centrum                          Cursus weerbaarheid 

2. WERKPLAN NGO 

Mede door de komst van de social worker lag er begin 2021 een erg ambitieus werkplan: uitbreiding 

van het aantal cursussen, uitbreiding van het schoolfonds en zelfs de oprichting van een ‘Vocational 

Community School’. Daarvoor zou een nieuw gebouw neer gezet moeten worden, terwijl het 

centrum nodig herbouwd zou moeten worden. Het plan was duidelijk geschreven met het idee 

‘gewoon zoveel mogelijk insturen en dan zien we wel hoe ze reageren’. Het bestuur heeft deze 

houding scherp afgewezen en een model aangereikt op basis waarvan een realistisch werkplan 

geschreven zou kunnen worden. Het bestuur heeft er bij Tusaidiane (TUL) op aangedrongen hun 

begeleiding op dit punt te intensiveren met name naar de social worker. 



Het aangereikte model (wat wil je – wat moet je daarvoor doen – wat verwacht je als resultaat en 

welke middelen heb je nodig) bleek in de praktijk goed werkbaar. Maar met name de vraag ‘wat wil 

je’ bleek in de praktijk nog erg moeilijk. Ze wilden heel veel en er was een gebrek aan inzicht in 

prioriteitskeuze en planning. In de loop van 2021 zijn op dit gebied wel vorderingen gemaakt en dat 

is mede te danken aan de intensivering van contacten o.m. door Skype en Whatsapp.  

In de loop van de eerste maanden zijn vier duidelijke prioriteiten ontstaan: 

- Herbouw van het Centrum 

- Aanleg demonstratietuin en kleinveeboerderij 

- Meer trainingen en cursussen gericht op ondernemerschap 

- Meer aandacht voor jongeren en met name tienermoeders 

HERBOUW CENTRUM 

Amper twee jaar na de oplevering van het Centrum (augustus 2014) stortte een deel van het 

gebouw- de centrale hal - in. Vermoedelijke oorzaak een ondeugdelijke constructie van het dak. De 

aannemer weigerde daarvoor de verantwoordelijkheid te nemen, dus bleef herbouw uit. Om verder 

instortingsgevaar te voorkomen, werd besloten het hele gebouw te slopen, inclusief de 

kantoorruimtes, die onderdeel uitmaakten van de centrale hal. Sindsdien werd kantoor gehouden in 

de ruimte die eigenlijk bestemd was voor de huisvesting van vrijwilligers. Door de komst van een 

social worker werd deze ruimte te krap. 

Maar ook de activiteiten zijn in de loop der jaren gewijzigd. De ‘Mobiele kliniek’ speelde daarbij een 

belangrijke rol. Met meer dan honderd bezoekers per week legde zij een behoorlijke claim op de 

ruimte, die eigenlijk bedoeld was als ‘ontmoetingsruimte’. Daarnaast zijn er meer kortlopende 

cursusactiviteiten bijgekomen, workshops en seminars. Een multifunctioneel gebouw zou een 

oplossing kunnen zijn om aan de behoefte aan meer ruimte. 

Plannen in de voorafgaande jaren aan de herbouw van het Centrum te beginnen, werden 

gedwarsboomd door een voorstel dat de hele wijk Kimasa zou worden opgeofferd aan de bouw van 

een groot spoorwegemplacement voor de lijn Nairobi – Kampala. Plannen die de laatste jaren steeds 

werden uitgesteld en blijkbaar verdwenen toe de Chinezen zich uit het plan terugtrokken. 

Vorig jaar werd het besluit genomen in ieder geval een bouwvergunning aan te vragen en daarmee 

de garantie af te dwingen 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.  

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. 

In juni werd het plan ingediend bij een fonds in Nederland. De afhandeling van de aanvraag heeft 

lang geduurd, mede doordat een Ugandees Adviesbureau werd ingeschakeld. Een onvolledig advies 

leidde er toe dat het fonds uiteindelijk 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 3000 bewoners uit de wijk, waar ongeveer 15.000 mensen wonen. 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.  

Verwacht wordt dat het centrum medio 2022 wordt opgeleverd. 

 



      
 

Het ingestorte deel van het Centrum    Het ontwerp voor de nieuwbouw  

 

DEMONSTRATIETUIN EN MODELBOERDERIJ 

 

‘Er gaan hier meer mensen dood van de honger dan door het Coronavirus’, schreef het bestuur van 

de NGO in 2020. Het bestuur drong er op aan met een goed plan te komen voor dit probleem met 

een oplossing te komen.  

Dat kwam er begin 2021 met een voorstel 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 

besloten het project zelf te financieren en stelde een bedrag van € 5000 ter beschikking. 

 

       
 

 



MEER TRAININGEN GERICHT OP ONDERNEMERSCHAP 

De reeds jaren lopende cursussen haarverzorging en kleding vervaardigen verliepen succesvol. 

Jaarlijks nemen daar ongeveer 40 studenten aan deel en 50% is in staat daarna een eigen bedrijfje op 

te starten. Om dat aantal te verhogen zijn aanvullende cursussen nodig o.m. in het opzetten van een 

ondernemingsplan en het beheren van geld. In dat laatste voorziet het Microfinancieringsplan. 

Deelnemers ontvangen een lening om te investeren in de aanschaf van een naaimachine, in de 

aanschaf van middelen om een kapperszaak te starten of een ruimte te huren. Meer dan 80% van de 

deelnemers slaagden er in hun lening af te lossen. Dat aantal moet verhoogd kunnen worden. 

Maar ook voor deelnemers aan andere activiteiten – zoals het opzetten van een eigen tuintje en de 

verkoop van de opbrengst – is er een sterkte behoefte meer inzicht te krijgen hoe een dergelijke 

handel opgezet kan worden. 

Hetzelfde geldt voor deelnemers aan kortlopende trainingen. Meer dan 60 jongeren namen deel aan 

trainingen in het maken van vloeibare zeep of kaarsen. Maar inzicht hoe deze te verkopen, 

marktverkenning en planning, ontbreken. In samenwerking met andere organisaties, zijn in 2021 

diverse cursussen georganiseerd, maar Corona heeft herhaaldelijk het doorgaan van deze cursussen 

belemmerd. 

 

  Cursus hairdressing 

 

MEER AANDACHT VOOR JONGEREN EN TIENERMOEDERS 

Dat geldt ook voor het aanbod aan jongeren. In eerste instantie werd hierbij gedacht aan 

sportactiviteiten en het organiseren van spelactiviteiten. Ook werd in samenwerking met Rape Hurt 

Foundation, een training gegeven in ‘hoe om te gaan met keuzes in je leven’ en werden trainingen 

gegeven over gezondheidszorg en seksuele voorlichting. 

Bijzondere aandacht kreeg dit jaar een groep van 15 tienermoeders, die vaak ongewenst zwanger 

werden. Zij kwamen regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en werden diverse trainingen 

aangeboden op het gebied van gezondheidszorg, voorlichting en weerbaarheidstrainingen. Waar 

mogelijk werden zij geholpen bij het vinden van geschikte huisvesting. Hierbij werd intensief 

samengewerkt met Jinja Pregnancy Care Centre. 

 

 
 

Cursus voor tienermoeders. Derde  van links John, social worker 



 

 

Ondanks de beperkingen van Corona werden in 2021 ruim 8500 bewoners met gerichte activiteiten 

bereikt: 

- Vakgerichte opleidingen      60 

- Agrarische activiteiten     115 

- Schoolfonds        25  

- Trainingen en workshops    150 

- Voorlichting en informatie (o.a.radio) 4000 

- Covidhulp      341 

- Mobiele kliniek    3600 

- Sport       300 

Dit aantal van 8410 is 36% van de totale Kimasa bevolking, die bestaat uit ongeveer 15.000 inwoners. 

 

3. 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 gezinnen 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. 

 

     
 

4. 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.  

De verwachting is dat medio 2022 de formaliteiten rond de naamswijziging (nieuwe bankrekeningen, 

nieuwe registratie bij belastingdienst) kunnen worden afgerond. Dat is precies rond et tijdstip 

waarop Bulikimu KisoBOKa haar 10-jarig bestaan zou vieren. 

Als de naamswijziging voltrokken is zal er een nieuw MEMORANDUM OF UNDERSTANDING gesloten 

worden tussen beide besturen. 

 

 

 

Kimasa Foundation BOKashi 
 

5. TUSAIDIANE (TUL) 

 

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. 

 

6. SAMENWERKING 

 

Binnen de Stichting Ontwikkelings Samenwerking (SOB) werd in 2021 volop aandacht besteed aan de 

positie van ontwikkelingssamenwerking in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Daarbij was de 

samenwerking met een vergelijkbare stichting in Sint Anthonis (OSSA) een belangrijke optie, maar 

ook aandacht vragen aan de politieke partijen.  



De eerste bijeenkomst van het platform vond digitaal plaats en de tweede in aanwezigheid van veel 

vertegenwoordigers van de in totaal 23 betrokken PI’s in het Land van Cuijk. Zij ondertekenden allen 

een statement aan de politieke partijen om ook als nieuwe gemeente ‘over de grenzen heen te 

kijken. De vertegenwoordigers van KisoBOKa (Paul en Rita) lichtten op deze bijeenkomst het verslag 

van het bezoek van Harid en Fred toe. KisoBOKa ontving ook dit jaar een bijdrage uit het 

gemeentelijke fonds. 

Ook in 2021 nam KisoBOKa niet actief deel aan de bijeenkomsten van Platform Uganda. 

 

7. BESTUUR 

 

In 2021 bestond het bestuur van de Stichting KisoBOKa uit 

Paul van der Geest  voorzitter 

Willem van Beek  secretaris 

Rita van Haandel-Steegs penningmeester 

Jan van Haandel  lid 

Het bestuur kwam in 2021 zes keer bij elkaar. Zij besprak de werkplannen van de NGO, die ieder 

kwartaal werden ingediend, de projectaanvragen en de lopende ontwikkelingen in Uganda. 

Daarnaast besteedde ze aandacht aan: 

- Aanvraag Street Talents Uganda (opzet centrum voor straatjongeren); afgewezen 

- Aanvraag Tusabola (bouw van grote catamara); afgewezen 

- Ontwikkelingen SOB (i.v.m. ontstaan nieuwe gemeente Land van Cuijk) 

- Afhandeling legaat pater Kees Groenewoud  

- Besluit Elzendaalcollege geen sponsorloop te houden) 

- Diverse acties voor sponsoring 

- Vaststelling jaarverslag en financieel verslag 

- WTBR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) 

- UBO-registratie (Ultimate Beneficial Owners) 

- Mogelijk bezoek aan Uganda 

- Afrekeningen en budget NGO 

Er waren dit jaar geen manifestaties en er verscheen slechts één Nieuwsbrief. 

 

8. WERKPLAN 2021 

 

In het werkplan 2021 van de Stichting werden een aantal aandachtspunten genoemd waarop het 

bestuur zich speciaal wilde richten en/of concrete resultaten wilde bereiken: 

1. Samenwerking Tusaidiane 

 Voortzetten overeenkomst: is voortgezet 

 Komen tot meer gestructureerde werkplannen: ten dele gelukt 

 Terugbrengen organisatiekosten naar 40%: ten dele gelukt 

 Streven naar zelffinanciering (30%): niet gelukt (*-10%) 

2. Ondersteuning 

 Werkbezoek in 2de helft 2021: door corona niet gelukt 

 In 2021 nieuw MOU: nog niet afgerond 

 Ondersteuning plan herbouw: volledig gelukt 

 Ondersteuning plan proeftuin: volledig gelukt 

 Actief educatief programma: ten dele gelukt 

 Meer impact Mobiele Kliniek: geslaagd (eigen gebouw) 

3. Samenwerking 

 Ondersteuning SOB in SOLVC: gerealiseerd 

 Platform Uganda in Uganda: nog niet van de grond gekomen 

 Intensivering contacten Partin: niet gerealiseerd 

 Samenwerking Elzendaalcollege: door Corona niet gerealiseerd 

4. PR 



 Vernieuwing website: nog niet gerealiseerd 

 Nieuwsbrieven: slecht 1 keer verschenen 

 Crowfunding voor speciale activiteit: niet, wel actieve fondswerving 

 

9. JAARREKENING 2021 

 

Het jaar 2921 konden we positief afsluiten door een einduitkering van een legaat. Een legaat dat 

eigenlijk bestond uit een tienjarige jaarlijkse uitkering. Enerzijds prettig, want daardoor waren we in 

staat een bijdrage te leveren aan urgente projecten als de herbouw van het centrum en de 

demonstratietuin, maar anderzijds vervelend, want we missen een jaarlijkse inkomstenbron. 

Door de ondersteuning van deze eenmalige projecten is in 2021 aanzienlijk meer aan ondersteuning 

aan onze partner in Uganda geboden dan in de jaren daarvoor. In 2020 was dat ruim € 14.000, in 

2021 ruim € 25.000. Het betekent ook dat het banksaldo slinkt en dat is best een zorgelijk gegeven. 

Dankzij een donatie van Stichting Caritas Boxmeer waren we in staat het verzoek van Bulikimu 

KisoBOKa om extra ondersteuning voor een noodprogramma i.v.m. COVID te honoreren. Een 

bijdrage van Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer hielp ons om enkele kleinere projecten 

te realiseren.  

Door de inkrimping van het beschikbare saldo wordt de druk op het bestuur in Uganda groter om 

toch voor een deel naar zelffinanciering te zoeken. We rekenen er op dat de investeringen in het 

centrum, in een nieuwe auto en de proeftuin daar een bijdrage aan zullen leveren. 2021 heeft laten 

zien dat het vinden van fondsen geen gemakkelijke opgave is en dat zal in de komende jaren zeker 

niet eenvoudiger worden.  

De kosten van Bulikimu KisoBOKa Ngo in Uganda worden in een eigen jaarrekening verantwoord. 

 

Banksaldo 31-12-2020 31-12-2021 Saldo t.o.v. 2020 

Betaalrekening 10.036,13   9.370,51 -         665,62 

Spaarrekening 50.033,07 60.033,46 +  10.000,39 

Totaal 60.069,20 69.403,97 +    9.334,77 

 

Overzicht van uitgave en inkomsten 2021 

uitgave  inkomsten  

Bulikimu KisoBOKa 

NGO 

25.380,00 Legaat KG 

Donatie SOB 

Giften algemeen 

 35.000,00 

       790,00 

    2.625,00 

Tusaidiane    2.548,50   

Organisatiekosten       105,21   

Bank en transactie 

kosten 

      255,91 Overboeking 

spaarrekening  t.b.v. 

aanvulling saldo 

  20.000,00 

Covid 19 

 

   4.290,00 Covid Donatie Caritas 

                    

    3.500,00 

  

Overboekingen  30.000,00   

Totaal uitgave  62.579,62 

 

Totaal inkomsten   61.915,00 

Resultaat  over 2021   -       665,62 

Resultaat over  2020   +   1.507,94 

 

Boxmeer 02-03-2022 

Willem van Beek, secretaris 

Rita van Haandel – Steegs, penningmeester 

 


