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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 geweest aan vergaderingen, die gehouden
zijn ten huize van de secretaris. Alle kosten van correspondentie zijn gedragen door de
betrokken bestuursleden zelf.
Voorgeschiedenis
Het bestuur bestaat 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 nadien 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 Ugandese
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 goed hebben leren kennen. Dit leidde tot de
oprichting van de Stichting in 2006.
Vergaderingen
Tijdens het verslagjaar 2015 kwam het bestuur 6 keer in vergadering bijeen: op 12 januari, 7
februari, 11 mei, 3 juli, 9 november en 28 december.
De vergaderingen van 12 januari en 11 mei vonden plaats bij de familie Landheer in Doorn,
de overige vergaderingen in Zuidwolde bij de familie De Kruijf.
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Afronding van het Water- en sanitatieproject Wiggins Primary School
Het project omvatte drie onderdelen:
1) het plaatsen van een stevige omheining rond het terrein van de school, ter beveiliging van
de schoolgebouwen en de te realiseren water- en sanitaire voorzieningen.
2) het uitvoeren van boringen naar water en het plaatsen van een pomp.
3) de bouw van nieuwe sanitaire voorzieningen.
De onderdelen 1 en 2 kwamen gereed in 2013. Nadat de boringen naar water in november
2013 succesvol waren verlopen en het water van voldoende goede kwaliteit bleek om als
drinkwater te worden gebruikt, werd bepaald waar de nieuwe latrines gebouwd zouden
worden. In januari 2014 werd met de bouw van de vijf latrines gestart. In januari 2015 werd
dit deel van het project afgerond.
Nadat in juli 2014, in overleg met de heren C. Gijsbertsen en J. Jansen van SamSamWater
was vastgesteld, dat de waterproductie van de meest productieve borehole van voldoende
omvang was om daarbij van een pomp op zonne-energie te plaatsen, werden over de
uitvoering daarvan afspraken gemaakt met WE-consult in Kampala. In januari 2015 gingen
de werkzaamheden van start. Er werd een pvc-wateropslagtank van 8000 liter op een
betonnen verhoging geplaatst en vandaar werd een waterverdeelsysteem gelegd naar 5
tappunten: 1 bij de keuken, 1 bij de slaapzaal, 1 bij de woningen van de leerkrachten, 1 aan
de binnen-zijde van de toegangspoort naar het schoolterrein en 1 tussen de twee nieuwe
latrine-gebouwen voor de leerlingen (waarvan één voor jongens en één voor meisjes). De
kranen van de tappunten zijn geplaatst op een betonnen opstand, met een opvang van
gemorst water en een afvoergoot. De kranen zijn met sloten afsluitbaar.
Gedurende het jaar hield ons bestuurslid Dijkstra regelmatig contact met de Headmaster van
de school en de betrokken aannemers over de vordering van alle werkzaamheden.
Ontwikkeling van de farm bij “Kumi Hospital”
Vanaf 15 mei is ons bestuurslid Ouke Dijkstra met zijn vrouw Hanneke en hun dochtertje
Anne voor anderhalf jaar naar Kumi Hospital in Uganda teruggekeerd, om namens de
Uganda Investment Corporation (UIC) te helpen met de opbouw van de boerderij bij het
ziekenhuis. Het doel van de boerderij is om inkomsten op te leveren voor de patiëntenzorg.
Tevens is het doel dat de boerderij zoveel mogelijk bijdraagt aan werkgelegenheid en
voedselzekerheid voor de omwonenden. Onze Stichting is bijzonder verheugd dat de UIC op
deze wijze bijdraagt aan de continuïteit van Kumi Hospital.
Steun bij verbetering van de medische zorg in “Kumi Hospital”
De directie van het Kumi Hospitaal in Uganda vroeg onze steun bij de verbetering van de
klinische zorg in het ziekenhuis. Op hun verzoek hebben we in het najaar geholpen met de
bekostiging van een aanvullende opleiding van twee veelbelovende verpleegkundigen ten
behoeve van de operatiekamer.
Samen met twee andere donor-organisaties hebben we in december geholpen met de
aanschaf van een nieuw narcose apparaat.
Overige activiteiten
Op 25 maart vond een overleg plaats in Roermond met mevrouw Steffie Mooren van de
Stichting “Kumi Hospital” ter afstemming van lopende projecten ter ondersteuning van Kumi
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Hospital in Uganda, waarbij namens Stichting Steunfonds Kyoga de voorzitter en de
secretaris aanwezig waren.
Op 25 september woonde de voorzitter samen met zijn echtgenote in Utrecht de Themadag
“Ondernemen” bij, georganiseerd door “Impulsis” en “Wilde Ganzen”, over de mogelijkheden
die kleine ondernemers in ontwikkelingslanden hebben om aan geld te komen.
Op 28 november was de secretaris aanwezig op de “Partindag” te Nijkerk, waar gesproken
werd over toezicht en verantwoording in de filantropische sector, waar regels en kwaliteitseisen ter sprake kwamen, die gesteld zouden kunnen worden aan organisaties zoals onze
Stichting om in aanmerking te komen voor een kwaliteitskeurmerk tegen aanvaardbare
kosten. Om de inspraak van de leden te bevorderen werd de stichting Partin omgezet in een
Vereniging en vond de eerste algemene ledenvergadering die dag plaats.
Website, folders en nieuwsbrieven
In juli 2015 werd aan alle donateurs een nieuwsbrief toegestuurd over de afronding van het
water- en sanitatieproject bij Wiggins Primary school en in december werd een kerstkaart
verzonden met een kort bericht over de komende activiteiten in 2016.
Dankwoord
Wij zijn in de eerste plaats veel dank verschuldigd aan onze donateurs, voor al hun gulle
bijdragen aan onze projecten. Heel dankbaar zijn we ook voor de medefinanciering, die van
Impulsis werd ontvangen en de extra steun van de Rabobank via RaboShare4More.
Bijzondere erkentelijk zijn we voor de sponsoring door de Registeraccountants Van der Veen
& Kromhout te Gorredijk die wederom onze jaarrekening zonder kosten voor onze Stichting
hebben beoordeeld.
Wij danken verder de heer E. van der Veldt voor het bijhouden van onze website en hem en
mevr. R. F. de Kruijf voor het redigeren van onze nieuwsbrief en kerstkaart. Veel dank zijn wij
ook verschuldigd aan de firma Adremo Revalidatie-techniek te Gorredijk, die weer zo
genereus was om al het kopieerwerk geheel kosteloos voor de Stichting te verzorgen.
J. E. Landheer,
secretaris Stichting Steunfonds Kyoga
Doorn, januari 2016
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