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Voorwoord 

Child Care Africa Foundation is opgericht in 2019 en gevestigd te Gouda. De stichting komt voort uit 

de wens om kwetsbare kinderen in Afrika een beter toekomstperspectief te bieden, door toegang tot 

onderwijs, veiligheid, water, eten en gezondheidszorg te verbeteren.  

Wij zijn een kleine stichting en werken samen met lokale initiatieven om een tastbaar verschil te 

maken in de levens van weeskinderen en kwetsbare kinderen in Afrika. In 2019 zijn wij gestart in het 

district Amudat in de Karamoja regio, een arme streek in het noordoosten van Oeganda. 

Voor u ligt het allereerste jaarverslag van Child Care Africa Foundation (CCA). Dit verslag schetst 

een beeld van; 

- Het werkgebied 

- De behaalde resultaten 

- De belangrijkste leerpunten  

- Inkomsten en uitgaven van 2019 

Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit jaarverslag 2019. 

Namens, 

Het bestuur van stichting Child Care Africa 

Wim van Welzen (voorzitter), Gerard Mouw (penningmeester), Suzanne Brouwer (secretaris), Dorian 

Cosijnse (uitvoerend directeur).  

 

Figuur 1. Een leerlinge in Katikit basisschool, Amudat 
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1. Inleiding 

Stichting Child Care Africa (CCA) is een Nederlandse stichting opgericht in 2019 om kwetsbare kinderen 

in Afrika een beter toekomstperspectief te bieden. De stichting draagt bij aan een wereld waarin alle 

kinderen leven in veiligheid en toegang hebben tot onderwijs, gezondheidszorg, schoon drinkwater, 

eten, onderdak en rechten. Met behulp van onderwijs en verbetering van de basisbehoeften creëert 

CCA mogelijkheden voor kinderen om te ontsnappen aan de armoede cyclus en een positieve bijdrage 

te leveren aan hun familie, gemeenschap en land.  

Onze visie: 

Betere leefomstandigheden en een beter toekomstperspectief voor de meest kwetsbare kinderen in 

Afrika 

Onze missie: 

Wij zetten ons in om zoveel mogelijk kwetsbare kinderen en jongeren in Afrika onderwijs, 

gezondheidszorg, veiligheid en goede begeleiding bieden. 

Bijbelse drijfveer: 

“En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, 

als wij het niet opgeven” (Galaten 6; vers 9). 

CCA werkt voornamelijk via lokale ontwikkelingspartners, zoals 

vrouwengroepen, kerken, lokale stichtingen en scholen. Wij zijn er van 

overtuigd dat ontwikkeling en verandering het meest effectief is als het 

van binnenuit komt. Onze lokale partners kennen de taal, cultuur, 

gewoontes en mensen in de gemeenschap door en door. Met hulp en 

training van onze directeur bieden zij de leerlingen onderwijs, 

basisbehoeften en begeleiding. In dit jaarrapport leest u meer over onze 

impact in Amudat district en onze plannen voor de districten Kaabong en 

Napak in regio Karamoja.  

2. Resultaten - Werkgebied Karamoja, Oeganda 

2.1 Amudat 

Begin 2019 begon CCA wij aan de ontwikkeling van een “Orphans and Vulnerable Children” (OVC) 

programma in Amudat. Amudat was voor twee van de bestuursleden bekend terrein. Onze directeur – 

Dorian Cosijnse – woonde er van 2017 tot 2018 een jaar als ZOA trainee. Onze voorzitter – Wim van 

Welzen - sponsorde er in het verleden projecten gericht op honing.  

Amudat ligt in de Karamoja regio, een afgelegen en gemarginaliseerd gebied in Noordoost Oeganda, 

tegen de grens met Zuid-Soedan en Kenia. Het gebied werd tot 2009 geteisterd door vee-roof en 

gewelddadige conflicten tussen stammen. De lokale nomadenstammen leven van veehouderij en 

kleinschalige landbouw tijdens het regenseizoen. Door aanhoudende droogte worden de veehouderij 

en de landbouw echter steeds moeilijker, met stijgende armoede, wanhoop en alcoholisme tot gevolg. 

Karamoja werd in 2016 geclassificeerd als een van de armste gebieden ter wereld: 61% van de 1.2 

miljoen inwoners leeft in absolute armoede (UBOS, 2016). 

De afgelegen ligging, het gewelddadige verleden en de traditionele nomadencultuur hebben geleid tot 

lage ontwikkelingscijfers. Maar 5% van de volwassen bevolking kan lezen en schrijven en maar één op 

de vier kinderen gaat naar de basisschool. De doorstroom naar de middelbare school nog veel lager, 

vooral onder meisjes. Gemiddeld krijgen vrouwen in Karamoja acht kinderen, drie keer zoveel als in 

de hoofdstad Kampala. De armoede en grote gezinsomvang heeft negatieve gevolgen, zowel voor 
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gezondheid, ontwikkeling als onderwijskansen van kinderen. Ouders hebben vaak geen middelen om 

schoolgeld te betalen voor (alle) kinderen of doen dit niet uit culturele overweging. Jongens zijn 

namelijk verantwoordelijk voor het vee en meisjes worden op jonge leeftijd uitgehuwelijkt in ruil voor 

een bruidsschat. Bij de Pokot in Amudat ondergaan meisjes vóór het huwelijk een besnijdenis ritueel, 

een culturele traditie die hen voor de rest van hun leven beschadigd. In Karamoja is het voor kinderen 

met een handicap of HIV extra moeilijk om een bestaan op te bouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Kinderen in Amudat.     Figuur 3. Een leerling met zijn familie 

Juist om al deze redenen koos CCA ervoor om in Karamoja hulp te bieden aan weeskinderen en 

kwetsbare kinderen, te beginnen in Amudat. De eerste stap in de ontwikkeling van een OVC programma 

was de keuze van een lokale partner. Wij hebben alle lokale stichtingen in Amudat ontmoet en 

uiteindelijk vijf programma voorstellen ontvangen. Na een uitgebreide screening en een bezoek van 

twee medewerkers van ons donor-bedrijf “WVS Consulting” viel de keuze op “Hope for the Children” 

(HFC). HFC is een lokale organisatie opgericht door een groep moeders en weldoeners uit Amudat, die 

bezorgd waren over kindermishandeling en verwaarlozing in het district. Een groep mensen met een 

mooie droom, namelijk: opkomen voor de rechten van kinderen en onderwijskansen creëren voor 

OVC’s. Maar ook een groep mensen met geringe ervaring. De eerste zes maanden was onze directeur 

fulltime in Amudat aanwezig om HFC te begeleiden. Zij werkte hand in hand met de vrijwilligers van 

HFC en hielp hen bij het ontwikkelen van een financieel systeem, uitvoering van logistieke taken, 

verslaglegging van activiteiten en monitoring van de leerlingen. Het was een steile leercurve, maar 

HFC ging vooruit. Het zelfvertrouwen groeide en de impact van onze gezamenlijke inzet werd gevoeld 

en gewaardeerd in de gemeenschap. 

Het vertrouwen vanuit de gemeenschap groeide tevens door 

de open en transparante selectie van kinderen. Het was voor 

iedereen in de gemeenschap, inclusief de religieuze leiders, 

politieke kampen en stamhoofden duidelijk dat juist deze 

kinderen hulp nodig hadden. We begonnen met 30 leerlingen 

in juni en voegden daar in oktober nog 14 aan toe. We sloten 

het jaar af met 48 leerlingen onder onze steun (zie figuur 4). 

Onze steun houdt in: voeding, kleding, onderdak, onderwijs, 

medische zorg en psychosociale begeleiding. Naast deze hulp 

organiseerde HFC in samenwerking met onze directeur elke 

vakantie een programma voor de kinderen, waarin zij meer 

leerden over hun rechten, gezondheid en seksualiteit. Ook 

was er ruimte voor sport- en spel. Deze vakantieprogramma’s 

zullen in 2020 op jaarlijkse basis plaatsvinden. 

Figuur 4. Wim van Welzen (voorzitter CCA), Dorian Cosijnse (directeur CCA) en het team van Hope for the Children 
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2019 Basisschool Middelbare school Vervolgonderwijs Totaal 

Jongens 14 8 0 22 

Meisjes 20 6 0 26 

Totaal 34 14 0 48 

Figuur 5. Tabel met gesponsorde leerlingen in 2019 
 

 
Figuur 6. Voorlichting over kinderrechten, door een politieagent van de afdeling kind en familiebescherming 
Figuur 7. En gesponsorde leerling bewust van haar recht op onderwijs 
Figuur 8. HIV voorlichting en testen 
Figuur 9. Gesponsorde leerlingen samen met de politie, eind van het schooljaar 
Figuur 10. Esther in het ziekenhuis, twee weken na de operatie 
Figuur 11. Gesponsorde leerlingen bij hun pleegadres tijdens de vakantie periode 

 

In 2019 hebben wij het overgrote deel van de gesponsorde leerlingen één of meerdere keren behandeld 

voor ziekte. Hierbij waren vooral malaria, buiktyfus en scabiës veelvoorkomend. Naast de reguliere 

medische zorg bezochten wij met twee leerlingen een ziekenhuis gespecialiseerd in kinderen met een 

handicap. Eén van de meisjes, de 13-jarige Esther, is na herhaalde operaties en behandelingen bijna 

volledig hersteld van een handicap die zij opliep toen zij als baby in het vuur viel (figuur 9).  

Bezoeken aan ouders en verzorgers vonden gedurende het jaar plaats. Tijdens deze bezoeken konden 

medewerkers van HFC ouders en verzorgers wijzen op de rechten van kinderen en hen motiveren om 

het onderwijs van hun kind te omarmen en financieel bij te dragen. Voor zes leerlingen was het tijdens 

de vakanties niet mogelijk om bij familie te verblijven, wegens veiligheidsoverwegingen of een te 

schrijnende situatie. Gelukkig konden wij samen met HFC voor deze kinderen een veilig pleegadres 

vinden. Tijdens de vakanties werden de kinderen – vooral meisjes in de risicogroep 11+ - thuis bezocht.  
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Ook schoolbezoeken vonden gedurende het jaar plaats. Door de regelmatige schoolbezoeken leerden 

de leerlingen de medewerkers van HFC goed kennen en konden zij hun zorgen en problemen uitten. 

De medewerkers leerden de karaktereigenschappen van de leerlingen beter kennen en konden hen 

motiveren om beter te presteren. In totaal bleken zes leerlingen (1 meisje, 5 jongens) onvoldoende 

gemotiveerd. Zij hadden een negatieve invloed op andere leerlingen en werden door aanhoudende 

gedragsproblemen van school gestuurd. Na herhaalde interventies met de politie, schoolbestuur, 

ouders / verzorgers is door HFC besloten om deze leerlingen te vervangen.  

2.2 Kaabong 

Eind 2019 bracht onze directeur twee bezoeken aan Kaabong district, gelegen in het Noorden van de 

Karamoja regio, tegen de grenzen met Zuid-Soedan en Kenia. Kaabong wordt bewoond door de 

Karamojong en de Ik stammen en kampt met aanhoudende droogte. Het gewelddadige verleden, de 

nomadencultuur en de armoede hebben ook in Kaabong geleidt tot lage ontwikkelings- en 

opleidingscijfers. CCA heeft in Kaabong met 11 organisaties gepraat en zal in 2020 een keuze maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12. Vee in Kaabong, Karamoja    Figuur 13. Traditionele kraal woningen in Karamoja 

2.3 Napak 

Eind 2019 bracht onze directeur naar aanleiding van een nieuwsartikel een bezoek aan Napak district, 

een van de herkomstgebieden van de kinderhandel in Oeganda. CCA heeft besloten om in 2020 de 

mogelijkheden voor een programma in Napak district verder te verkennen.  

3. Impact en leerpunten 

Zoals weergegeven in figuur 5, hebben wij 48 weeskinderen en kwetsbare kinderen in 2019 onderwijs 

en basisbehoeften kunnen bieden. Daarnaast hebben wij ouders actief bij het programma betrokken 

en enkelen kunnen motiveren om voor hun andere kind(eren) schoolgeld te betalen. Onze impact is 

tevens voelbaar bij HFC, onze lokale partner. Door de training en begeleiding van CCA krijgen zij 

positieve aandacht van de lokale overheid en kunnen zij in de toekomst ook andere fondsen 

aantrekken. In 2019 hebben samen met onze lokale partner veel geleerd. Een aantal uitdagingen zijn:  

 In Karamoja is de perceptie t.a.v. onderwijs over het algemeen negatief. Dit betekent dat veel 

ouders geen bijdrage willen leveren aan het onderwijs van hun kind, vooral als het gaat om 

een meisje. Dit betekent zelfs dat het voor meisjes die wel naar school gaan, te gevaarlijk is 

om tijdens schoolvakanties naar huis te gaan. Ondanks de overeenkomst die ouders / 

verzorgers tekenen met CCA en onze lokale partners, blijft het risico op uithuwelijking 

bestaan. Dit betekent dat er de komende jaren nog meer voorlichting nodig is, om de houding 

van de ouders / verzorgers en de lokale gemeenschap te veranderen. 
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 Ouders / verzorgers die het programma wel omarmen, kunnen vaak moeilijk financieel 

bijdragen aan het onderwijs en de zorg voor de leerlingen. Toch is het voor CCA belangrijk dat 

ouders de verantwoordelijkheid blijven voelen. Regelmatige huisbezoeken en coaching van 

ouders speelt hierin een belangrijke rol.  

 De kinderen die in aanmerking komen voor onze steun hebben vaak al veel meegemaakt. Door 

een zwaar verleden, veel schooluitval, slechte voeding en verzorging is het voor leerlingen 

moeilijk om de omslag te maken en goed te presteren op school. Goede zorg en gesprekken 

met docenten en leerlingen over schoolprestaties zijn erg belangrijk.  

4. Jaarrekening 

In 2019 heeft CCA in totaal 12.924 euro uitgegeven. Dit bedrag is voor 100% uitgegeven aan de projecten 

in Karamoja, Oeganda. Omdat CCA t.z.t. nog geen bankrekening had, zijn deze donaties verlopen via de 

in Arnhem gevestigde stichting EduWym. 

Jaarrekening 2019 

 Jaar 1 (2019) 

Baten:    
Baten van particulieren                 - 
Baten van bedrijven            12,924  

Baten van loterijorganisaties                    -    
Baten van subsidies van overheden                    -    
Baten van verbonden (internationale) organisaties                    -    

Baten van andere organisaties zonder winststreven                    -    
    
Som van de geworven baten:            12,924  

  
Lasten:    

Besteed aan doelstellingen:    
Onderwijs kwetsbare kinderen, Amudat            12,403  
Kinderen met een handicap                  521  

Wervingskosten                    -    
Kosten van beheer en administratie                    -    
    

Som van de lasten:             12,924  

  
Eindsaldo                     -    

 

Er zijn in 2019 geen wervingskosten en kosten voor beheer en administratie gemaakt. Het salaris en 

de reiskosten van onze directeur worden privé (buiten CCA om) betaald. Zij wordt volledig ter 

beschikking gesteld aan Child Care Africa Foundation. Van alle donaties ging in 2019 dus 100% naar 

Afrika.   
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5. Verhaal van Esther 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esther is vrolijk en nieuwsgierig meisje van 13, die begin 2019 in ons kind sponsoring programma werd 

opgenomen. Ze zit inmiddels in groep 6 van de basisschool. Esther’s moeder kon met het geld wat zij 

verdiende aan Aloë Vera namelijk maar met moeite het schoolgeld betalen. Haar vader vond 

meisjesonderwijs maar een verspilling van tijd en geld. Toch werd Esther het eerste meisje in haar 

familie die naar school ging. Haar vader stond het toe, wetende dat hij voor zijn gehandicapte dochter 

geen goede bruidsschat zou ontvangen. 

Esther heeft de kans om naar school te gaan altijd met beide handen aangegrepen, in het bijzonder 

toen ze via ons programma naar een betere school in Amudat kon. Maar de dag dat we haar vertelden 

over het geplande bezoek aan CoRSU, was Esther pas echt dolgelukkig! Esther liep haar handicap op 

als baby tijdens een ongeluk met vuur en was nooit voor haar brandwonden behandeld. De aangetaste 

huid, aderen en spieren zorgden voor veel pijn in haar arm en elleboog. 

Bij aankomst in CoRSU werd Esther bekeken door de plastisch chirurg, die haar direct gerust stelde 

en beloofde dat ze snel geopereerd zou worden. In afwachting van de grote dag verbleef Esther met 

haar moeder in het ziekenhuis. De operatie duurde de hele dag. Haar moeder was erg nerveus, maar 

de operatie bleek zeer geslaagd.  Ondanks de pijn liet Esther geen traan. Haar doorzettingsvermogen 

en moed zijn indrukwekkend. Esther’s arm en hand zijn gerepareerd met huid van haar bovenbeen. Ze 

verbleef 33 nachten in CoRSU en keek aldoor uit naar het moment dat ze haar “nieuwe” hand en arm 

kon gaan gebruiken. Tijdens een tweede kortere ingreep worden de ijzeren pinnen uit Esther’s arm en 

hand verwijderd en krijgt ze oefeningen om haar spieren en gewrichten flexibel te maken. 

Verschillende reviews volgen. Inmiddels is Esther’s hand goed genezen en oefent ze zelfs met rechts 

schrijven. 
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Esther kreeg veel positieve reacties bij terugkomst in haar geboortedorp. Ze werd vrolijk onthaald en 

kreeg tientallen vragen van nieuwsgierige buren. Dit deed haar zelfvertrouwen goed. Esther’s operatie 

heeft de houding van haar vader in positieve zin veranderd. Hij spoort zijn dochter nu wel aan om haar 

opleiding af te maken en sprak haar klas zelfs bemoedigend toe tijdens de ouderdag op school. Ook de 

houding van Esther’s dorpsgenoten is veranderd. Ouders van gehandicapte kinderen durven naar 

buiten te treden, in de hoop dat ook hun kind geholpen kan worden. Esther’s verhaal geeft gehandicapte 

kinderen en hun ouders hoop op een betere toekomst.  

Afb. Esther’s hand, voor de operatie   Afb. Esther met de zusters op school  

Afb. Esther en haar moeder, vlak na de operatie  Afb. Esther’s hand in het gips 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Afb. Esther’s arm, het gips is er net af     Afb. Esther met een deel van haar familie 
 


