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Doelstelling
De Stichting Steunfonds Kyoga (hierna te noemen “de Stichting”) is op 27 november 2006
opgericht met als doel het bevorderen en ondersteunen van kleinschalige ontwikkelingsprojecten, gericht op onderwijs en gezondheidszorg in Afrika, in het bijzonder in Uganda. Op
14 maart 2007 zijn de statuten aangepast in de huidige vorm. De akten werden verleden
voor mr. Erik Engelbert van Eyk, notaris te Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur was als volgt:
De heer J. J. P. van der Veldt, wonende te Gorredijk, voorzitter
De heer J. E. Landheer, wonende te Doorn, secretaris
De heer D. E. de Kruijf, wonende te Zuidwolde, penningmeester
De heer O. Dijkstra, wonende te Krimpen a/d IJssel , bestuurslid
De bestuursleden zijn onbezoldigd. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden
geen beloning of vergoeding van onkosten. Wel kunnen reiskosten worden vergoed indien
het een bezoek betreft ter beoordeling van een aangevraagd of lopend project, maar dan
alleen op basis van een bestuursbesluit, dat in de notulen is vastgelegd.
Er zijn voor de stichting geen kosten verbonden aan vergaderingen, die afwisselend
gehouden worden ten huize van de penningmeester of de secretaris. Alle kosten van
correspondentie worden gedragen door de betrokken bestuursleden zelf.
De Stichting is gevestigd te Doorn en opgenomen in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel voor Utrecht en Omstreken onder nummer: 30220433.
Per 1 januari 2007 is de Stichting erkend door de Belastingdienst als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Per 1 januari 2008 is deze erkenning herbevestigd onder de
vernieuwde regelgeving. Het
Het Bankrekeningnummer bij de ABN is: 97.76.63.205 t.n.v. Stichting Steunfonds Kyoga te
Zuidwolde (Drenthe).
Het secretariaat is gevestigd te Bergweg 5, 3941 RA Doorn. E-mail: secretariaat@kyoga.nl
Website: www.kyoga.nl

Voorgeschiedenis
De drie eerst genoemde bestuursleden van de Stichting hebben in de jaren 1968 tot 1974
gewerkt in het Kumi Leprosy Centre gelegen op het platteland in het Noordoosten van
Uganda. Door de gewelddadige machtswisselingen die tussen 1971 en 1992 in Uganda
plaatsvonden werd het steeds moeilijker de bestaande contacten gaande te houden. In
2003, 2006, 2007 en 2009 zijn door bezoeken van de bestuursleden aan dit gebied de
contacten hernieuwd.
Het oorspronkelijke Kumi Leprosy Centre beheerde zowel een school in Kumi, Wiggins
Primary School, als een Lepra ziekenhuis in het dorpje Ongino, ongeveer 5 kilometer van de
plaats Kumi. De school was een kostschool en bestemd voor jongens en meisjes die door
hun lepra anders geen scholingskansen zouden hebben gehad. Voor de behandeling van
Jaarverslag 2012

2

Lepra was een regelmatige controle op de inname van medicijnen en op het ziektebeloop
noodzakelijk. Deze controle werd dankzij de kostschool vergemakkelijkt.
Kumi Leprosy Centre was een zelfstandige stichting, opgericht in 1929 door de Church of
Uganda. Het bestuur bestond uit vertegenwoordigers van de Church of Uganda, van het
Uganda Ministry of Health en het Districtsbestuur.
In 1980 - 1981 veranderde het beleid bij de behandeling van leprapatiënten, waardoor een
kostschool als onderdeel van het lepracentrum niet langer noodzakelijk werd geacht.
Wiggins Primary School ging verder als “day school”. Verder is op grond van de bestaande
onderwijsbehoeften in de voormalige slaapzalen een Secondary School voor meisjes
gesticht. Beide scholen hebben de signatuur van de Church of Uganda behouden. Het
“School Management Committee” (SMC) van Wiggins Primary School bestaat uit
afgevaardigden van de Church of Uganda, het Ministry of Education en ouders van
leerlingen. De Headteacher is secretaris van het SMC.
Het Lepra ziekenhuis werd in 1997 omgevormd tot een algemeen ziekenhuis, Kumi Hospital.
In dit algemene ziekenhuis zijn lepra- en tuberculosepatiënten gratis behandeling blijven
ontvangen. Het regeringsbeleid is gericht op integratie van lepra- en TB-behandeling in de
algemene gezondheidszorg. De bestuurlijke structuur van het ziekenhuis veranderde niet.
Tijdens bezoeken in 2003 en 2006 zijn de bestuursleden van de Stichting onder de indruk
geraakt van het enthousiasme en het elan van de leiding van Kumi Hospital en die van
Wiggins Primary School. Daaruit ontstond de wens om zich wederom in te zetten voor dit
deel van Afrika dat zij uit eigen ervaring van destijds goed hadden leren kennen. Dit leidde
tot de oprichting van de Stichting.
In september 2012 is de heer O. Dijkstra toegetreden tot het bestuur, nadat hij en zijn vrouw
Hanneke van april 2011 tot 31 juli 2012 op geheel vrijwillige basis in Kumi Hospital de
coördinatie op zich hadden genomen van het energieproject, dat in die periode ten uitvoer
werd gebracht.

Vergaderingen
Tijdens het verslagjaar 2012 kwam het bestuur tien keer in vergadering bijeen: op 9 januari,
6 februari, 12 maart, 27 april, 21 mei, 30 juli, 1 augustus 24 september, 6 november en 20
december. De eerste drie vergaderingen vonden plaats bij de penningmeester in Zuidwolde.
De andere vergaderingen vonden plaats bij de secretaris in Doorn. De vergaderingen van 27
april en 30 juli waren een overleg van het bestuur met drs Cedrick Gijsberten en drs Jasper
Jansen van SamSamWater, die als deskundigen voor de Stichting onderzoek deden naar
verbetering van de drinkwatervoorziening bij Wiggins Primary School in Kumi, Uganda. De
vergadering van 1 augustus betrof de bespreking van de rapportage van de heer en
mevrouw Dijkstra-Postma over hun werkzaamheden voor het energie-project bij Kumi
Hospital van april tot en met juli, waarin het project werd afgerond. Van het besprokene volgt
hieronder een beknopte samenvatting.
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Energieproject Kumi Hospital
Het jaar 2012 stond in het teken van de realisatie van het energieproject bij Kumi Hospital in
Uganda, dat tussen 2008 en 2010 werd uitgewerkt en waarvoor begin 2011 de noodzakelijke
gelden voor de financiering bijeen kwamen. Halverwege het jaar 2012 werd het energieproject bij Kumi Hospital succesvol afgerond. In het jaarverslag 2011 is uitvoerig over het
verloop van het project gerapporteerd. Hoewel aanvankelijk was voorzien, dat het project
eind 2011 zou kunnen worden afgerond, duurde dit nog een half jaar langer. Op 29 juni werd
de voltooiing van het project in Kumi hospital feestelijk gevierd. Dankzij de inzet van de heer
en mevrouw Dijkstra-Postma is het project zeer succesvol verlopen, waarvoor we hun
buitengewoon dankbaar zijn. Toen zij van 16 november tot 1 december 2012 terug waren in
Kumi in verband met de afhandeling van afspraken over het hieronder te noemen water- en
sanitatieproject bij Wiggins Primary School, konden zij met voldoening vaststellen, dat de
ingestelde Energy Board en het prepaidsysteem bij Kumi Hospital volgens plan functioneren.
In juli 2012 is aan de organisaties en personen, zoals genoemd in ons jaarverslag van 2011,
die dit project in belangrijke mate financieel gesteund hebben, een uitgebreide rapportage
toegestuurd.

Water- en sanitatieproject bij Wiggins Primary School
In augustus 2011 vroeg de headmaster van Wiggins Primary School in Kumi onze aandacht
voor de slechte watervoorziening van de school en de beperkte sanitaire voorzieningen.
Naar aanleiding daarvan werd aan de heer Dijkstra, die toen voor het energieproject bij
Kumi Hospital werkzaam was, gevraagd om in overleg met de headmaster precies op schrift
te stellen wat er naar zijn mening nodig zou zijn. Op grond daarvan werd in december 2011
contact gezocht met de Stichting SamSamWater voor deskundig advies. Dit resulteerde in
een overeenkomst met SamSamWater, waarbij drs C. Gijsbertsen en drs J. Jansen zich
bereid verklaarden geheel vrijwillig naar Kumi te willen gaan tegen alleen een vergoeding
van reis en verblijfkosten. Zij verbleven in Uganda van 26 februari tot 7 maart 2012. In deze
periode overlegden zij met de betrokken instanties, deden de nodige metingen en
verstonden zich met de firma's, die de deskundigheid bezitten om de noodzakelijke
werkzaamheden uit te voeren. Na terugkeer brachten zij een uitvoerig rapport uit met een
projectvoorstel, dat op 27 april en 30 juli met hen werd besproken. De kosten van het project
werden begroot op € 125.000. Het rapport werd nadien voorgelegd aan Impulsis met het
verzoek om mede-financiering. Op 16 oktober volgde een overleg met mevr. Hilde de Groot
van Impulsis, waarbij door de secretaris en drs C. Gijsbertsen diverse aspecten van het
projectvoorstel nader werden toegelicht. Op grond hiervan besloot Impulsis het project te
ondersteunen met een derde deel van de totale kosten, zijnde € 41.606. Het project kent drie
onderdelen: het plaatsen van een stevige omheining, ter beveiliging van de schoolgebouwen
en de beoogde water- en sanitaire voorzieningen; het uitvoeren van de boringen naar water
en het plaatsen van een pomp en tenslotte de bouw van nieuwe sanitaire voorzieningen, zo
ver mogelijk bij de water-winplaatsen vandaan om faecale verontreiniging te voorkomen.
Omdat het tweede onderdeel niet uitgevoerd kon worden voordat het eerste voltooid was
werd in oktober besloten de aanleg van de omheining aan te besteden. We vonden dit
verantwoord toen een sponsor zich bereid verklaarde het risico te nemen om de financiering
te garanderen, voor het eventuele geval dat onze acties niet alle benodigde gelden zouden
opleveren. Aan het einde van dit verslagjaar was dankzij de iniddels ontvangen donaties de
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helft van de benodigde projectgelden bijeengebracht. Van 16 november tot 1 december
reisden de heer en mevrouw Dijkstra-Postma tegen vergoeding van reiskosten voor de
stichting naar Kumi om nadere afspraken te maken met het bestuur van de school over de
uitvoering van het water- en sanitatieproject en om wat eerder mondeling was
overeengekomen in een overeenkomst tussen de Stichting en het schoolbestuur over het
project te ondertekenen.

Overige activiteiten
De secretaris woonde op 5 oktober een zogenaamde Waterdag bij in Utrecht, georganiseerd
door Impulsis, Akvo, Simavi en Aqua for All, waar veel voorlichting werd gegeven over
oplossingen voor water- en sanitatieproblemen in ontwikkelingslanden.

Website, folders en nieuwsbrieven
In 2012 werden, evenals in 2011 aan alle donateurs twee nieuwsbrieven toegezonden (één
in juni en één in november). De Stichting is veel dank verschuldigd voor het regelmatig
bijhouden van onze website aan de heer E. van der Veldt. Hem en mevr. R. F. de Kruijf zijn
wij heel dankbaar voor het redigeren van onze nieuwsbrieven en de firma Adremo
Revalidatietechniek te Gorredijk voor het geheel kosteloos verzorgen van al ons drukwerk.

Dankwoord
Het jaar 2012 was voor onze projecten in Uganda een succesvol jaar, waar we met grote
dankbaarheid op terug kunnen kijken. Dankzij de ondersteuning van de deskundigen van
SamSamWater, C. Gijsbertsen en J. Jansen, kon het waterproject voor Wiggins Primary
School van start gaan.
Tenslotte willen we wederom onze bijzondere erkentelijkheid uitspreken voor de jaarlijkse
sponsoring van Registeraccountants Van der Veen & Kromhout te Gorredijk door hun
bereidheid onze jaarrekening zonder kosten voor onze stichting te willen beoordelen.
J. E. Landheer,
secretaris Stichting Steunfonds Kyoga
Doorn, 9 februari 2013
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