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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 en ontvangen geen kostenvergoeding.
Er zijn voor de Stichting geen kosten verbonden aan vergaderingen, die afwisselend
gehouden zijn 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, gemeente Utrechtse Heuvelrug 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. RSIN : 8172.89.008
Het Bankrekeningnummer bij de ABN is: NL79ABNA.097.76.63.205 t.n.v. Stichting
Steunfonds Kyoga te Zuidwolde (Drenthe).
Het secretariaat is gevestigd te Bergweg 5, 3941 RA Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug
E-mail: secretariaat@kyoga.nl en website: www.kyoga.nl

Voorgeschiedenis
Het bestuur bestaat nu uit vier bestuursleden, die geen onderlinge familie- of vergelijkbare
relatie hebben. Allen hebben een aantal jaren in Uganda gewerkt en kennen daardoor uit
eigen ervaring de leefomstandigheden in het land.
Het oorspronkelijke Kumi Leprosy Centre, opgericht in 1929 door de Church of Uganda,
beheerde zowel een kostschool in Kumi voor jonge leprapatiënten, Wiggins Primary School,
als een Lepra ziekenhuis in het dorpje Ongino, ongeveer 5 kilometer van de plaats Kumi.
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 reguliere basisschool, waarbij de signatuur van de
Church of Uganda werd behouden.
Het Lepra ziekenhuis werd in 1997 omgevormd tot een algemeen ziekenhuis, Kumi Hospital,
waar lepra- en tuberculosepatiënten gratis behandeling zijn 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
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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 2006.
In de loop van 2007 werd contact gelegd met de Teso Development Trust in Engeland en is
samenwerking afgesproken rondom de mogelijkheid tot wederzijds advies over projecten in
de Teso regio van Uganda.

Vergaderingen
Tijdens het verslagjaar 2013 kwam het bestuur 8 keer in vergadering bijeen: op 14 februari,
18 maart, 6 mei, 17 juni, 12 augustus 24 september, 8 oktober, en 11 november.
De vergaderingen vonden plaats bij de secretaris in Doorn.

Water- en sanitatieproject bij Wiggins Primary School
Wat in 2011 en 2012 voorafging
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. 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 waterwinplaatsen vandaan om faecale verontreiniging te voorkomen. Ter beoordeling van de
waterbehoefte en het doen van voorstellen voor mogelijke oplossingen 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 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.
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 een
overeenkomst tussen de Stichting en het schoolbestuur hierover te laten ondertekenen.
In goed vertrouwen dat de benodigde projectgelden bijeen zouden komen stelde de
voorzitter zich eind 2012 garant voor het ontbrekende bedrag en kon met de uitvoering van
Jaarverslag 2013

3

het project begonnen worden, terwijl de inzamelingsacties voor de ontbrekende gelden nog
niet waren afgerond. Als eerste onderdeel diende de omheining rond het schoolterrein te
worden gerealiseerd. Dit werd aanbesteed begin november 2012. De omheining bestaat uit
stevig metaalgaas tussen metalen palen. In februari 2013 kwam deze gereed.

Voortgang in 2013:
Het hekwerk
Het hek kwam gereed in februari 2013. Rondom het hek is in het regenseizoen, in het eerste
half jaar van 2013, een heg geplant, als extra afscherming, zoals in het project was voorzien.
Boring naar water
In de bestuursvergadering van 18 maart werd in overleg met drs Gijsbertsen en drs Jansen
besloten om in de tweede helft van 2013 de waterboring te programmeren. Gijsbertsen en
Jansen verklaarden zich bereid hierover contact op te nemen met de firma WE consult in
Kampala, waarmee een contract was gesloten over de uitvoering van de waterboringen. Zij
spraken een week af voor de uitvoering van de werkzaamheden, waarin zij namens de
Stichting daarbij aanwezig zouden kunnen zijn. Van 6-18 oktober waren zij bij de boringen op
het terrein van Wiggins Primary School in Kumi aanwezig. Er werden twee boringen verricht.
Bij het eerste borehole werd water aangetroffen, dat aanvankelijk verontreinigd was met
kleiresten. Later leverde het schoon water op in een hoeveelheid van 250 liter per uur. Bij
een tweede boring werd een bron gevonden met een capaciteit van 1500 liter water per uur.
Vervolgens is besloten op beide bronnen een handpomp te plaatsen. Na afloop van het
droge seizoen, als bekend is of de waterproductie van het tweede borehole voldoende hoog
is gebleven, zal daarop een water-opslagtank worden aangesloten met een pomp
aangedreven door zonne-energie.
Aanvang bouw sanitaire voorzieningen
Nadat de handpompen waren aangesloten werd de locatie bepaald, waar de sanitaire
voorzieningen gebouwd zullen gaan worden (namelijk zo ver mogelijk van de water-win
plaatsen vandaan). Tijdens het werkbezoek van het bestuurslid Dijkstra aan Wiggins Primary
School in de tweede helft van oktober is aan de aannemer opdracht gegeven zijn offerte van
de sanitaire voorzieningen van een jaar geleden te actualiseren. De bedoeling is om nu zo
spoedig mogelijk met de bouw ervan te beginnen.
Follow-up van het eneregieproject bij Kumi Hospital, dat werd voltooid in 2012
Over het reilen en zeilen van het energieproject bij Kumi Hospital, dat in juni 2012 werd
afgerond, wordt regelmatig telefonisch en e-mailcontact onderhouden met de ESCOmanager en de Hospital Administrator. Dit om zicht te houden op de voortgang van het
geïnstalleerde prepaid systeem, het onderhoud, de stroomvoorziening en het werk van de
ESCO-manager.
Waar mogelijk is ondersteuning geboden in de vorm van advies. Daarnaast heeft de
Stichting een plan gemaakt om de problemen rond de stroompieken door oplopende hoge
stroomspanning van UMEME (de nationale energieleverancier van Uganda) te verminderen.
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Overige activiteiten
Bestuurslid Dijkstra heeft samen met zijn vrouw in februari, tijdens de ontmoetingsochtend
van de Protestantse Gemeente Heemskerk, een lezing gehouden over de projecten en hun
ervaringen in Uganda. De collecte kwam geheel ten goede aan Wiggins Primary School en is
door de Diaconie verdubbeld naar een bedrag van € 500,- . Begin November heeft dezelfde
gemeente een bazaar gehouden waarvan een deel van de opbrengst naar goede doelen
gaat, waaronder onze Stichting. Op 2 december mochten wij hiervan een schitterende
donatie ontvangen van € 800.
De secretaris woonde op zaterdag 16 maart in hotel Gooiland te Hilversum een zeer
informatieve bijeenkomst bij van “My World”, waar het Departement voor Ontwikkelingssamenwerking het nieuwe beleid voor ontwikkelingshulp toelichtte.
Op 25 maart heeft Rabo Share4More € 15.000 toegekend aan ons water-en sanitatieproject
bij Wiggins Primary School, waarvoor tijdens een feestelijke bijeenkomst deze bijzondere
cheque werd overhandigd aan onze voorzitter.
Op 6 juli was bestuurslid Dijkstra aanwezig op de Scoutfair in Ouderkerk aan den IJssel met
een kraam, om deelnemers aan de Scoutingsponsoractie in 2012, ter ondersteuning van het
energieproject, te informeren. Ook werd informatie gegeven over het lopende water- en
sanitatie project voor Wiggins Primary School. Met de verkoop van enig handwerk uit
Uganda werd nog een klein sponsorbedrag voor de Stichting opgehaald van € 55.
Op 7 september nam de secretaris deel aan de Goede Doelenmarkt in Doorn, als onderdeel
van het jaarlijks Doorn's Festival, met een Kraam, waar informatie werd gegeven over de
Stichting Steunfonds Kyoga en het lopende Water- en sanitatieproject. Tevens werd enig
handwerk uit Uganda verkocht. De opbrengst was € 49.
De Openbare Basisschool de Wyckslag te Langezwaag in Friesland zamelde geld in voor
het water- en sanitatieproject bij Wiggins Primary School. Op het feest van St. Maarten (11
november) gingen de kinderen langs de deuren en naast het gebruikelijke snoep, haalden de
kinderen ook geld op voor dit project. Op 15 november mocht de voorzitter op de school een
cheque van € 1000 met grote dankbaarheid in ontvangst nemen.

Website, folders en nieuwsbrieven
In 2013 werden, evenals in andere jaren aan alle donateurs twee nieuwsbrieven gezonden
(één in augustus en één in december). Na de verzending van onze nieuwsbrieven aan de
donateurs mochten we weer vele enthousiaste berichten en donaties ontvangen. 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.
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Dankwoord
Het jaar 2013 was voor ons Water- en Sanitatie project bij Wiggins Primary School in
Uganda een succesvol jaar. Dankzij de voortreffelijke steun van de deskundigen van
SamSamWater, drs C. Gijsbertsen en drs J. Jansen kon de waterboring bij Wiggins Primary
School van start gaan en met succes worden bekroond.
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 beoordelen.
J. E. Landheer,
secretaris Stichting Steunfonds Kyoga
Doorn, januari 2014
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