Jaarverslag Joanne Foundation 2017
Via de nieuwsbrief, de website www.joannefoundation.nl en de Facebookpagina Joanne Foundation
hebben we onze achterban, de sponsors en andere belangstellenden steeds geïnformeerd over onze
activiteiten.
Daarom zullen we in dit jaarverslag de grote lijnen van onze activiteiten bespreken en evalueren.
Onderwijs
In 2017 hebben we voor zestien kinderen alle kosten betaald voor schoolgeld en verblijfskosten voor
de leerlingen die op school wonen, evenals alle bijkomende kosten, zoals schoolbenodigdheden,
boeken, excursies, kosten van diploma-uitreiking etc.
Voor elf kinderen van erg arme families in Ndegeya is het schoolgeld betaald en zij hebben de
noodzakelijke schoolbenodigdheden ontvangen.
Verder zijn er schoolspullen, zoals schriften, pennen enz. gekocht en uitgedeeld aan een grote groep
kinderen uit arme gezinnen in Ndegeya, die naar een zgn. overheidsschool gaan. Deze kinderen
hoeven geen schoolgeld te betalen, maar het meebrengen van deze schoolspullen is op deze school
een voorwaarde om aan het onderwijs deel te nemen. Hierdoor is het voor een grote groep kinderen
mogelijk geworden toch naar school te kunnen gaan.
Leesbevorderingsprogramma’s en bevorderen taalontwikkeling
Voor Joanne’s Library and Reading Club (JL&RC) zijn 90 nieuwe boeken aangeschaft. Ook heeft
Joanne’s Library een verfbeurt gehad en zijn er door de lokale timmerman een aantal planken aan
de muur bevestigd.
Vorig jaar hebben we i.s.m. My Book Buddy de Ndegeya Primary School geholpen met het opzetten
van een eigen schoolbibliotheek. Er bleken echter niet voldoende boeken in deze bibliotheek
aanwezig, dus hebben we deze school nog eens 200 boeken geschonken.
Gezondheidszorg
Gezondheidsplan
In 2016 hebben we een start gemaakt met het “Healthcare Plan Ndegeya”. Dit bleek in een grote
behoefte te voorzien en we zijn in 2017 dit plan verder vorm gaan geven. We hebben nurse Kakande
extra uren kunnen inzetten , waardoor de groep chronisch zieke 60-plussers die van deze zorg
gebruik maakt uitgebreid kon worden van 35 naar 60 personen. Er zijn goede afspraken gemaakt en
heldere criteria geformuleerd wie voor deze gratis zorg in aanmerking komen. Apollo ziet scherp toe
op het handhaven van deze afspraken, zodat uitsluitend de mensen die zelf niet in staat zijn om van
de reguliere zorg gebruik te maken hiervoor in aanmerking komen.
De Joanne Foundation zorgt ervoor dat nurse Kakande een goed gevulde apotheek heeft en hij
verstrekt ook medicijnen aan deze groep patiënten. Nurse Kakande brengt maandelijks verslag uit en
geeft een overzicht van de patiënten die hij behandeld heeft en van de medicijnen die hij heeft
verstrekt.

Ziektekostenverzekering beëindigd
We hebben besloten te stoppen met de ziektekostenverzekering die we voor dertien kinderen
hadden afgesloten. Toen eind 2017 het contract afliep, bleek dat de kinderen er weinig gebruik van
gemaakt hebben en dat de premie inmiddels fors gestegen was. De Joanne Foundation heeft nu in
het gezondheidsplan van nurse Kakande opgenomen dat de kinderen, wanneer zij ziek zijn door
nurse Kakande gezien en eventueel behandeld zullen worden. Indien nodig kunnen zij dan ook naar
een arts of een ziekenhuis doorverwezen worden. Ook worden medicijnen voor de kinderen vanuit
dit gezondheidsplan verstrekt.
Verpleegkundige in opleiding.
Omdat nurse Kakande inmiddels 65 jaar is en op termijn iets rustiger aan wil doen, is Kabugo Michael
gestart met een opleiding tot verpleegkundige. Hij zal t.z.t. het werk van Kakande overnemen.
Start oogzorg project
Dit jaar zijn we gestart met het opzetten van een eenvoudig oogzorgproject. Optometrist te Kiefte is
in oktober naar Oeganda geweest en heeft daar Kabugo Michael een korte opleiding gegeven in het
doen van oogmetingen.
Er zijn toen ruim 200 oogmetingen verricht. Dhr. te Kiefte had veel kant-en-klare brillen (en
zonnebrillen) meegenomen, dus we hebben veel mensen gelukkig kunnen maken met een nieuwe
bril. Voor veel mensen ging er letterlijk een wereld open!
Michael doet nu wekelijks oogmetingen. Hij wordt op afstand begeleid en ondersteund door Dhr te
Kiefte. Michael stuurt zijn bevindingen naar de optiek, waar de brillen gemaakt worden en
vervolgens worden de brillen naar Oeganda gestuurd.
Waterpompen en watertank
In 2016 hebben we de eerste vier waterpompen kunnen plaatsen en in 2017 zijn er nog eens vijf
waterpompen geplaatst in de dorpskernen van Ndegeya en bij een dovenschool in Masaka.
In Mateete, bij het huis van Jovia, bleek de grond echter niet geschikt voor een waterpomp, vandaar
dat we besloten hebben aan het huis van Jovia dakgoten te bevestigen en een watertank te
plaatsen.
We zijn blij dat we op deze wijze een bijdrage hebben kunnen leveren aan betere hygiënische
omstandigheden en aan het voorkomen van ziekten als gevolg van het drinken van vervuild water.
Voedselhulp
Miracle heeft maandelijks een voedselpakket ontvangen, omdat zij ivm een hiv-medicatieprogramma
meer uitgebalanceerde en volwaardige voeding nodig heeft, om zo het effect van de medicatie te
ondersteunen. En vanwege de zeer onstabiele thuissituatie van de kleine Daniel, heeft hij ook
maandelijks een voedselpakket ontvangen, om er zeker van te zijn dat hij genoeg gezonde voeding
krijgt.
Ook de blinde Hanifa en Rosemary, de verzorgster van twee zwaar gehandicapte meisjes, hebben
maandelijks voedselhulp gehad.
Verder heeft een aantal gezinnen een aanvullend voedselpakket ontvangen in de periode dat hun op
school wonende kinderen voor de vakantie thuis waren. Hierdoor hebben deze kinderen in die
periode ook over goede en gezonde voeding kunnen beschikken.
In incidentele gevallen is er een voedselpakket verstrekt aan gezinnen waar de
voedingsomstandigheden op dat moment uiterst zorgwekkend waren.
Met kerst hebben vijftien gezinnen in Ndegeya die leven op het bestaansminimum een voedselkerstpakket ontvangen met matoke, kip en rijst zodat zij in elk geval met Kerst een goede en gezonde
maaltijd hadden.

Overige activiteiten
We hebben 40 families in Ndegeya kunnen voorzien van nieuwe matrassen, dekens en lakens. Voor
sommige ouderen was het de eerste keer in hun leven dat ze op een matras konden slapen.
Bouwprojecten
Huis Jovia
Eind 2016 zijn we begonnen met de bouw van het huisje voor Jovia en deze werkzaamheden zijn in
2017 afgerond. Tevens werd een kleine varkensstal gebouwd, zodat Jovia nu met het fokken van
varkens een bron van inkomen heeft.
Latrines Little Stars School
De Little Stars School had van de gezondheidsinspecteur de waarschuwing gekregen dat de school
gesloten zou worden omdat de sanitaire voorzieningen onvoldoende waren. Er waren nl. slechts vijf
latrines beschikbaar voor 600 leerlingen. Deze latrines waren vol en stonden bovendien te dicht bij
de watertank. Daarom heeft de Joanne Foundation besloten nieuwe latrines te gaan bouwen en
dankzij de sponsors konden er twee toiletblokken van elk 8 latrines gebouwd worden. De directie
van de school was erg blij dat de school niet gesloten hoefde te worden en heeft van de
gezondheidsinspecteur zelfs een complimentje gehad over de goede sanitaire voorzieningen die er
nu voor de leerlingen zijn.
Start bouw huis Jane
Het huisje van Jane stond op instorten omdat destijds bij de bouw constructiefouten zijn gemaakt
en er verkeerd cement gebruikt is. Als gevolg van recente aardbevingen waren er grote scheuren
ontstaan en was het huis niet veilig meer om te bewonen. Daarom is besloten een nieuw huisje voor
haar en haar kinderen te laten bouwen
Bezoek aan de projecten in Oeganda
In 2017 hebben twee bestuursleden een werkbezoek gebracht aan Oeganda, Anja in februari en
Helma in oktober.
Zij hebben daar de kinderen, de gezinnen, de scholen en alle andere activiteiten bezocht waar de
Joanne Foundation bij betrokken is. Er is ook een bijeenkomst geweest met de dorpshoofden van de
acht dorpskernen van Ndegeya, waarin goede samenwerkingsafspraken gemaakt zijn om de situatie
van de allerarmsten te verbeteren.
Met de coördinator dhr Katuusi Apollo en assistent coördinator Jane Mwenyango zijn zowel in
februari als in oktober alle activiteiten geëvalueerd, nieuwe doelen geformuleerd en is er een plan
van aanpak opgesteld voor 2018.
Het blijkt iedere keer weer buitengewoon zinvol te zijn om met eigen ogen de activiteiten te
bekijken, de mensen te spreken en een helder beeld te krijgen van de situatie ter plekke. Hierdoor
kunnen we goed de vinger aan de pols houden en kunnen we ons beleid op de juiste wijze richting
geven.
Uitgebreide verslagen van deze bezoeken zijn te vinden op de website www. joannefoundation.nl
Financiën
We zijn blij dat de groep sponsors die ons werk in Oeganda financieel ondersteunt nog steeds groeit.
Het financiële jaarverslag van 2017 hebben we laten controleren door een financieel deskundige en
er kon vastgesteld worden dat de Joanne Foundation financieel gezond is. Er is een goede balans
tussen inkomsten en uitgaven.
Dit financiële jaarverslag is gepubliceerd op onze website.

Tot slot
We kunnen vaststellen dat 2017 een goed jaar is geweest. We hebben veel kunnen realiseren en
voor de gemeenschap van Ndegeya echt een verschil kunnen maken. Het uitbreiden van onze
activiteiten heeft een goede uitwerking gehad.
Daarbij houden we voortdurend in ons achterhoofd dat we kleinschalig willen blijven werken, met
korte lijntjes en direct contact met betrokkenen. Ook laten we ons steeds leiden door de vraag vanuit
de gemeenschap en vanuit het overleg met de dorpshoofden. Zij geven aan waar knelpunten liggen
en waar hulp nodig is. Wij komen geen oplossingen aandragen voor problemen die zij niet hebben.
Wij werken aan resultaten op de lange termijn, door ons te richten op zelfvoorzienendheid,
zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid. We willen onszelf overbodig maken door de
mensen in Oeganda in hun eigen kracht te zetten.
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