
Jaarverslag Joanne Foundation 2018 

Via de nieuwsbrief, de website www.joannefoundation.nl en de Facebookpagina Joanne Foundation 
hebben we ook in 2018 weer onze achterban, de sponsors en andere belangstellenden steeds 
geïnformeerd over onze activiteiten. Daarom zullen we in dit jaarverslag alleen de grote lijnen van 
onze activiteiten bespreken en evalueren.  
 
Aandacht voor onderwijs 
 
In 2018 konden er in totaal 32 kinderen naar school dankzij de financiële steun van de Joanne 
Foundation. 
Voor 21 van deze 32 kinderen (de kinderen die op school wonen)  hebben we alle kosten betaald 
voor schoolgeld en verblijf, evenals alle bijkomende kosten, zoals schoolbenodigdheden, boeken, 
excursies, kosten van diploma-uitreiking. Van deze 21 kinderen zaten er 2 in Nursery Class (de 
kleutergroep), 14 kinderen volgden basisonderwijs, 4 leerlingen zaten op het voortgezet onderwijs 
en 1 student volgde een hbo-opleiding verpleegkunde. 
Voor 11 van deze 32 kinderen, van erg arme families in Ndegeya, is het schoolgeld betaald. Daar-
naast hebben zij de noodzakelijke schoolbenodigdheden ontvangen. 
Verder zijn er schoolspullen, zoals schriften en pennen gekocht en uitgedeeld aan een grote groep 
kinderen uit arme gezinnen in Ndegeya, die naar een zogenaamde overheidsschool gaan. Deze 
kinderen hoeven geen schoolgeld te betalen, maar het meebrengen van deze schoolspullen is een 
voorwaarde om aan het onderwijs deel te nemen.  
Drie kinderen hebben  op advies van hun school tijdens hun vakanties een holiday-schoolprogramma 
gevolgd. 
 
Aandacht voor taalontwikkeling en leesbevorderingsprogramma’s  
 
Voor Joanne’s Library and Reading Club (JL&RC) hebben we nieuwe boeken aangeschaft.  
Verder is er een muziekworkshop verzorgd voor 90 kinderen die regelmatig JL&RC bezoeken. 
Op twee basisscholen is het bookbox- project “The very hungry caterpillar” opgestart en heeft het 
docententeam een instructie gehad om met deze methode te kunnen werken. 
 
Aandacht voor kinderen met een beperking: Joanne’s Children Corner 
  
In Oeganda is er nauwelijks aandacht voor kinderen met een beperking en daarom heeft de Joanne 
Foundation het als een van haar speerpunten opgenomen om deze kinderen toch meer kansen te 
geven.  Inmiddels gaan er vier kinderen met een beperking naar school. Voor vier andere kinderen, 
voor wie onderwijs te hoog gegrepen is en (voorlopig) niet haalbaar is, zijn we in 2018 gestart met 
een dagopvang. Twee dagen per week komen deze  kinderen bij elkaar voor een programma op 
maat. De resultaten zijn zeer bemoedigend. De kinderen ontwikkelen zich goed en met name op 
sociaal gebied hebben ze een grote ontwikkeling doorgemaakt. Waar zij eerst in een isolement 
leefden, spelen ze nu met andere kinderen. 
 
 
 

http://www.joannefoundation.nl/


 Aandacht voor gezondheidszorg en voor ouderen 
 
In 2018 hebben 75 chronisch zieke ouderen in Ndegeya gratis gebruik kunnen maken van het  
gezondheidsprogramma “Healthcare Plan Ndegeya”.  Er zijn goede afspraken gemaakt en heldere 
criteria geformuleerd om te bepalen wie voor deze gratis zorg in aanmerking  komt. 
De Joanne Foundation heeft ervoor gezorgd dat verpleegkundige Kakande een goed gevulde 
apotheek heeft. Kakande verstrekt medicijnen aan de groep patiënten van het Healthcare Plan. Hij 
brengt maandelijks verslag uit en geeft een overzicht van de patiënten die hij behandeld heeft en van 
de medicijnen die hij heeft verstrekt. 
 
Verpleegkundige in opleiding. 
Kabugo Michael, de oogzorgmedewerker, is gestart met een opleiding tot verpleegkundige. Hij zal te 
zijner tijd samen met onze verpleegkundige Kakande medeverantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van het gezondheidsprogramma.  
 
Voortgang oogzorgproject 
Het in 2017 gestarte oogzorgprogramma blijkt in een grote behoefte te voorzien.  
Wekelijks is onze oogzorgmedewerker Michael beschikbaar voor het verrichten van oogmetingen en 
hij stuurt zijn bevindingen naar de optometrist in Nederland, die hem op afstand begeleidt en 
ondersteunt. Deze optometrist maakt de benodigde brillen in orde en verstuurt ze naar Oeganda.   
In 2018 zijn er 68 brillen volgens recept,  45 bestaande brillen op sterkte en 85 leesbrillen naar 
Oeganda verstuurd. Michael heeft er vervolgens voor gezorgd dat de brillen bij de juiste personen 
terecht zijn gekomen. 
 
Waterpomp 
In de dorpskern Kisagazi  hebben we een waterpomp geplaatst.  De afgelopen twee jaar hebben we 
al negen pompen kunnen plaatsen in de verschillende dorpskernen van Ndegeya; deze pomp was de 
tiende.  
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 
Maandelijks worden er voedselpakketten verstrekt aan twee gezinnen, die vanwege hun zorgelijke 
omstandigheden niet in staat zijn zelf hun gezin van voedsel te voorzien. 
Verder hebben drie 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. 
Daarnaast zijn er incidenteel verschillende voedselpakketten verstrekt aan gezinnen waar de 
voedingsomstandigheden op dat moment uiterst zorgwekkend waren en aan chronisch zieke arme 
ouderen.  
Met Kerst hebben drieëntwintig gezinnen in Ndegeya die leven op het bestaansminimum een 
voedsel-kerstpakket ontvangen met matoke, kip en rijst, zodat zij in elk geval met Kerst een goede en 
gezonde maaltijd hadden. 
 
Bouwprojecten 
In 2018 hebben verschillende bouwprojecten plaatsgevonden. 
- De bouw van het huisje van Jane werd afgerond en haar huisje werd aangesloten op het 
elektriciteitsnetwerk. 
- Op de Little Stars School in Mateete was een onveilige situatie ontstaan, doordat er bij de bouw 
constructiefouten gemaakt zijn. Daardoor stonden de muren van een aantal lokalen op instorten. We 
hebben de kosten voor de renovatie van deze lokalen voor onze rekening genomen en nu staat er 
weer een veilig schoolgebouw. 



- Ook hebben we twee huisjes kunnen bouwen voor gezinnen waarvan het huis in zeer slechte staat 
was en op instorten stond.  
- Daarnaast hebben we een financiële bijdrage geleverd aan de bouw van twee andere huisjes. De 
betrokken gezinnen waren zelf al begonnen met de bouw, maar het ontbrak hun aan financiën om 
de huisjes af te bouwen. Het betrof hier noodzakelijke nieuwbouw, omdat het oude huisje  als gevolg 
van zware regenval was ingestort. 
- Apollo en de dorpsoudsten wezen ons op de zeer slechte sanitaire omstandigheden van veel 
inwoners van Ndegeya en zij vroegen ons of wij wellicht een aantal  latrines konden laten bouwen. In 
2018 hebben we achttien latrines geplaatst en hiermee hebben we een goede bijdrage kunnen 
leveren aan het verbeteren van de hygiënische omstandigheden en het voorkomen van ziekten. 
- De School for Special Needs in Masaka  (de dovenschool) had ons verzocht om een hek rondom het 
schoolterrein te financieren, zodat de veiligheid van de dove kinderen verbeterd zou worden. Dankzij 
sponsors hebben we een hek van 700 meter kunnen laten plaatsen en een goede toegangspoort 
kunnen laten bouwen. 
 
Bezoek aan de projecten in Oeganda 
 
In 2018 hebben drie bestuursleden een werkbezoek gebracht aan Oeganda, Anja in februari en Arent 
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. heeft een vergadering plaatsgevonden 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 hebben we zowel 
in februari als in oktober alle activiteiten geëvalueerd, nieuwe doelen geformuleerd en een plan van 
aanpak opgesteld voor 2019.  
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 plaatse. Hierdoor 
kunnen we goed de vinger aan de pols houden en 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 stabiel is en zelfs 
groeit. 
Het financiële jaarverslag  van 2018 hebben we laten controleren door een financieel deskundige, die 
heeft vastgesteld dat de Joanne Foundation financieel gezond is. Er is een goede balans tussen 
inkomsten en uitgaven.  
Dit financiële jaarverslag is gepubliceerd op onze website. 
 
Bestuur 
In 2018 heeft Elske Baron vanwege ziekte haar bestuurstaak voor de Joanne Foundation helaas neer 
moeten leggen . 
Er zijn twee nieuwe bestuursleden aangetrokken, te weten Brecht Hasperhoven uit Apeldoorn en 
Peter Smit uit Aalten. 
Het bestuur is zes maal bijeen geweest om de voortgang van de lopende projecten te bespreken, 
plannen uit te werken en te evalueren.  Daarnaast is er een extra bijeenkomst geweest waarin we 
ons onder externe begeleiding hebben beziggehouden met ons strategisch beleid. Dit doen we om 
regelmatig gezamenlijk te reflecteren op de beleidsmatige koers.  
 
 
 
 



PR 
In 2018 zijn er zes nieuwsbrieven verschenen met hierin de verslagen van de bezoeken  aan Oeganda 
en van alle activiteiten die de Joanne Foundation heeft uitgevoerd. We vinden het belangrijk om 
onze sponsors goed te informeren over de besteding van de door hen gedoneerde gelden.   
 
Tot slot 
 
We kunnen vaststellen dat 2018 een goed jaar is geweest. We hebben veel kunnen realiseren en 
voor de gemeenschap van Ndegeya echt het verschil kunnen maken. We laten ons steeds leiden door 
de vragen vanuit de gemeenschap en vanuit het overleg met de dorpshoofden. Zij geven aan waar 
knelpunten liggen en waar hulp nodig is.  
Door ons te richten op zelfvoorzienendheid, zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid werken 
we aan resultaten op de lange termijn. 
 
februari 2019 
Namens het bestuur van de Joanne Foundation, 
Helma Noordink,  secretaris. 
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