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2020 stond voor ons - net als voor iedereen - in het teken van Covid-19. Door alle maatregelen
die genomen werden om de verspreiding van het virus tegen te gaan, konden we na de zeer
geslaagde winter BBQ helaas geen fysieke activiteiten meer organiseren. Dit betekent echter
niet dat er het afgelopen jaar niks is gebeurd. Dankzij onze vaste donateurs en andere mensen
die onze stichting blijven steunen, hebben wij gelukkig nog enkele projecten in Kumi kunnen
uitvoeren. In dit jaarverslag zetten we dit graag voor u op een rij.
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GEZONDHEIDSZORG
‘‘Wij zien gezondheidszorg als een basisrecht
voor iedereen, waar je ook woont.’’

PREVENTIE EN BEHANDELING
BIJ ONDERVOEDING
Net als in de voorgaande jaren hebben we ook in
2020 de Nutrition Unit van Kumi Hospital financieel
ondersteund. Ieder kwartaal ontvangen zij € 2.000,- van
ons. Dankzij deze ondersteuning worden ondervoede
kinderen opgespoord en behandeld en kunnen in het
gehele district voorlichtingsprogramma’s verzorgd
worden. Onze donatie is dit jaar mede mogelijk
gemaakt door de opbrengst van de winter BBQ.
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GEZONDHEIDSZORG
BESCHERMINGSMIDDELEN KUMI HOSPITAL
Vanwege Covid-19 had het ziekenhuis dringend behoefte aan beschermingsmiddelen (gezichtsmaskers,
handschoenen, ontsmettingsmiddelen, desinfectiezeep, persoonlijke beschermingsmiddelen etc.) Door
de coronapandemie worden deze in Uganda voor woekerprijzen aangeboden. Hierdoor zijn ze voor het
ziekenhuis bijna onbetaalbaar. Wij hebben daarom € 2000,- gedoneerd aan het ziekenhuis zodat zij deze
onmisbare beschermingsmiddelen toch konden aanschaffen.

OXYGEN CONCENTRATOR EN EXTRA
BESCHERMINGSMIDDELEN KUMI HOSPITAL
Dankzij de donatie van Annelies
Lucas hebben we voor het
ziekenhuis een oxygen concentrator
en extra beschermingsmiddelen aan
kunnen schaffen. In deze tijd met
Covid-19 was de behoefte daaraan
extra groot.
Annelies was medisch directeur bij
Diagnostiek Voor U in Eindhoven. Op
1 oktober 2020 is ze met pensioen
gegaan. De mensen die haar iets
wilden geven voor haar pensioen vroeg
ze om een donatie voor onze stichting.
Hiervoor zijn we haar ontzettend
dankbaar.
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PERSONELE WISSELINGEN ZIEKENHUISBESTUUR
Begin oktober kregen we bericht dat medisch directeur Dr. Olupot van Kumi Hospital vanwege gezondheidsredenen zijn functie niet meer kan uitoefenen. Dr. Odwar Lazarus neemt zijn functie tijdelijk waar. Verder
loopt het arbeidscontract van administrator George Omoding af. Tot er een nieuwe administrator is geworven neemt de manager HRM zijn taken over. Wij hebben inmiddels contact gelegd met beide waarnemers en
hebben er vertrouwen in dat onze samenwerking op dezelfde manier voortgezet kan worden.

VELDWERK
In de zomer werden net als in Nederland ook
in Uganda de maatregelen weer wat versoepeld. Hierdoor kwam het veldwerk weer op
gang. Dit betekende o.a. dat de geiten die
tijdens de feestdagen 2019 en de winter BBQ
in januari 2020 gedoneerd waren, aangeschaft en verdeeld konden worden onder
de armste gezinnen. In totaal ging het om 47
geiten.
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ONDERWIJS
‘‘Ieder kind heeft het recht
om naar school te gaan.’’

BESCHERMINGSMIDDELEN ADESSO PRIMARY SCHOOL
De hoogste groep van Adesso School, noemt men de “candidate-class”. Hierin zitten 57 leerlingen.
Om door te kunnen stromen naar eventueel vervolgonderwijs, moeten deze leerlingen examens
doen. Vanwege Covid-19 zijn de scholen in Oeganda gesloten, maar onder de voorwaarde dat
een school de juiste maatregelen treft om leerlingen te beschermen tegen het virus, mogen deze
“candidate-classes” starten.
We hebben als stichting geld gedoneerd om alle middelen aan te schaffen om aan deze voorwaarden
te kunnen voldoen: handpompjes, desinfectiezeep, ontsmettingsmiddel etc. Op deze manier kunnen de
leerlingen alsnog hun voorbereidingen treffen voor de examens én hieraan gaan deelnemen.
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ZELFREDZAAMHEID

‘‘Mensen in staat stellen voor zichzelf te kunnen
zorgen.’’

GEITENPROJECT
Het hebben van een geit is in landen als
Uganda erg belangrijk. Een (vrouwelijke)
geit zorgt namelijk niet alleen voor melk
maar ook voor nakomelingen. Deze kunnen
aan familieleden worden gegeven óf
verkocht.
Voor circa 8 geiten kan een koe worden
gekocht. Deze geeft meer melk en
daardoor meer mogelijkheden om
inkomsten te genereren.
In 2020 zijn er in totaal 88 geiten
gedoneerd: 60 via onze jaarlijkse kerstgeiten
actie en 28 via een persoonlijke donatie.
Een prachtig resultaat. Deze geiten worden
in de eerste helft van 2021 gekocht en
verdeeld onder de allerarmsten.
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VRIJE DONATIES
We worden regelmatig verrast met donaties vanwege bijzondere gelegenheden. Gelegenheden
met een lach of een traan....een verjaardag, een jubileum, een geboorte van nieuw leven of het
verlies van een mooi leven. Terugblikkend op 2020 willen wij een speciaal woord van dank richten
aan Jeannette (overlijden moeder), Pauline (50 jaar), Annelies (pensioen) en baby’s Merle, Guusje en
Marieke. Bijzonder om te vermelden is ook nog dat Ans haar zorgbonus aan ons heeft gedoneerd
en dat Marly en haar gezin, een gezin in Kumi persoonlijk zijn gaan ondersteunen.
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OVERIGE ACTIVITEITEN
MATHILDE HAAN ONDERSCHEIDING VOOR STEFFIE
Vlak voordat het coronavirus uitbrak in Nederland heeft Steffie de Mathilde Haan onderscheiding
ontvangen van De Roermondse Vrouwenraad. Steffie kreeg de onderscheiding voor het werk dat ze met
de stichting Kumi Hospital Uganda verricht.
Tijdens dezelfde bijeenkomst kreeg Kiki
Reijners het Pareltje van Roermond (een
prijs voor jonge, talentvolle Roermondse
vrouwen). Kiki reisde met ons mee tijdens
onze jubileumreis naar Kumi Hospital. Haar
ambitie was om het werk van de stichting in
beelden te vatten. Via crowdfunding slaagde
ze erin om de kosten voor het realiseren van
het fotoboek te kunnen betalen.
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NIEUWE WEBSITE
In 2020 was het dan eindelijk zo ver: onze nieuwe website ging live. Een nieuwe lay-out, met veel foto- en
filmmateriaal dat een goed en actueel beeld geeft van de werkzaamheden van onze stichting en van de situatie
in Kumi. Een nieuwe functionaliteit in de website is de doneerknop. Hiermee is het mogelijk om rechtstreeks een
donatie te doen. Dit kan een vrije donatie zijn maar ook een gerichte donatie voor een project binnen één van onze
pijlers (gezondheidszorg, onderwijs of zelfredzaamheid). Leuk om te vermelden is dat meteen na de lancering van
de website al enkele mensen van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt. Daarnaast zijn we sinds eind 2020
ook actief op Instagram.

VERJAARDAGSKALENDER
Zoals hierboven vermeld heeft fotografe Kiki Reijners uit
Roermond ons vergezeld tijdens onze jubileumreis. Naast
een fotoboek heeft Kiki ook een verjaardagskalender
gemaakt met wederom geweldige foto’s uit Kumi. Deze
kalender hebben we in de feestmaand december te koop
aangeboden. Aan het einde van het jaar stond de teller op
73 verkochte kalenders. De opbrengst doneerde Kiki aan
onze stichting.
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BUURTVERENIGING SINT
ANTONIUS SWALMEN
De actieve buurtvereniging is in november 2020 opgeheven. Behalve het organiseren van activiteiten hield de
vereniging zich ook bezig met het werven van fondsen. Naast Stichting Kumi, hebben ze nog 8 lokale goede doelen
kunnen verblijden met een geweldige donatie van € 425,-. We gaan het bedrag besteden aan veldwerk.

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE GRONINGEN
In 2019 zijn coassistenten Julie en Noor stage gaan lopen in Kumi. Na thuiskomst zaten ze vol verhalen.
Samen met de foto’s van Kiki Reijners maakte dit veel indruk op hun familie en vrienden. De opa van Julie
besloot daarop dat hij graag wilde helpen. Na collecte en inzameling in de kerk (de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Groningen), werd er rond Kerst 2020 een fantastisch bedrag van € 1615,- gedoneerd
voor veldwerk in Kumi District.
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