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Beste vrienden van Mirembe 
  
Morgen minder kwetsbaar! 
 
Dat verlangen delen veel mensen en organisaties wereldwijd. 
Zo ook onze partners in Oeganda. 
De verzwakte lokale economie dwingt iedereen tot bezinning. 
De minst draagkrachtigen, waar de projecten zich op richten, kunnen voorlopig 
nog weinig zelf bijdragen. 
Bestaande opzet en plannen voor financiële onafhankelijkheid schieten te kort. 
Scholen, bibliotheken, gezondheidscentra en andere sociale instellingen zijn nog 
meer genoodzaakt zich zakelijker te herorganiseren. 
Voor sommige ondernemingen, zoals scholen, betekent dit ook zich bezinnen op 
de rol die zij zouden kunnen spelen bij het verminderen van de armoede in de 
eigen gemeenschap. 
Hoe betrek je die mensen er zelf bij? Nieuwe organisatie opzetten? Met wie? 
Veel vragen en onzekerheden waarop we vanuit Nederland niet de beste 
antwoorden hebben. 
 
Linking and learning. 
Kennis, vaardigheden en ervaring zijn in Oeganda voldoende aanwezig. Mensen 
zijn bereid deze te delen, maar moeten elkaar wel weten te vinden. 
Imke Straaten van Wilde Ganzen (lees de blogs van Imke) onderzoekt vanuit deze 
vragen de werkwijze van plaatselijke ontwikkelingsorganisaties in Oeganda. 
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19 en 20 mei j.l. organiseerde zij in Kampala een tweedaagse linking and learning 
bijeenkomst voor een veertigtal lokale initiatieven. Acht deelnemers van vijf 
partnerprojecten van Mirembe namen eraan deel. 
Allemaal zijn ze bezig met heroriëntatie op hun toekomst. Hun eerste reacties zijn 
enthousiast en hoopgevend. 
 
Ook hier in Nederland werkt linking and learning. Op 18 juni, een netwerkdag van 
Wilde Ganzen, steken we veel op en leggen we vruchtbare contacten met collega 
organisaties. 
De problemen wereldwijd zijn immens. 
   

Door initiatieven te verbinden en samen te werken kunnen we op bescheiden 
schaal hoop en mogelijk meer dan dat, betekenen. 

  
Dank voor uw niet aflatende steun hierbij. 

  
Wij wensen u allen een mooie zomer. 

 

 

'Boze geesten, vloeken en 
hekserij zitten erachter!' 
  
Juiste behandeling, zorg en training 
doet echter wonderen voor zwervende 
jongeren met geestelijke beperkingen. 
  

SEECHILD haalt ze van de 
straat en geeft hen een 
nieuwe kans! 
 
U ook? doneer via 
de  website of direct o.v.v.: 
'SEECHILD 2022' . 
  

 

 

Nieuws 
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SEECHILD, succesvol en zo hard 

nodig! 
 
Mede dankzij uw geweldige steun kon 
dit centrum het personeel houden en 
tijdens de covid-19 crisis nog wat 
thuiszorg verlenen. 
Veel jeugdigen zijn door hun 
omgeving aangemeld, maar zonder 
extra geld kan een nieuwe groep niet 
starten.  
Haal deze 'verloren' jongeren en hun 
families uit hun isolement en geef ze 
een kans!  
 
Hier lees je er meer over. 

 

 

 

Kawempe Youth Centre, zoveel 

meer dan een bilbiotheek 

MindsUp is een van de vele 
lokale  samenwerkingsprojecten 

 

CHIDFEA  is gestart met de 

naailessen 
 
Lydia en Betty vertellen enthousiast 
dat zij met de opbrengst van de 
kerstactie 2021 machines en 
materialen hebben aangeschaft. 
 
De eerste groep van moeders en 
jongeren krijgen naailessen. 
Samen willen ze een basis leggen voor 
een zekerder bestaan. 
 
Lees hier over de start en de eerste 
resultaten. 

 

 

 

Meer Nieuws: 

In memoriam: Irene van Beekum, 
oprichter van Stichting Mirembe. 
 
Welkom voor Tom Vollers, hij komt 
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die een vaste plaats op het terrein 
heeft gekregen. 
Jonge ouders leren in de praktijk over 
voeding en verzorging van hun 
kinderen en worden zelfredzamer. 
 
Lees hier meer over hoe zij met deze 
aanpak ondervoeding  en 
verwaarlozing willen voorkomen. 

 

 

 

onze werkgroep versterken. 
  
De jongeren van Mushanga sturen 
hun tweede beeldverslag.  
Meer over dit project staat hier.  
 
Ons Financieel Jaarverslag 2021 
treft u hier. 
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