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Voorwoord
Child Care Africa Foundation is opgericht in 2019 en gevestigd te Gouda. De stichting is voortgekomen
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
kwetsbare kinderen in Afrika. Op dit moment zijn wij werkzaam in Karamoja, een arme streek in het
noordoosten van Oeganda.
Bij deze willen wij onze bijzondere dank uiten naar alle vrijwilligers en donateurs die ons werk een
warm hart toedragen. Zonder jullie hulp zouden de levens van ten minste 152 kinderen in Karamoja
er heel anders uitzien. Daarnaast heten wij Willy Rietveld nogmaals van harte welkom in ons
bestuur. Hij zal zich de komende jaren vrijwillig inzetten voor CCA, met speciale aandacht voor
fondsenwerving en communicatie.
In dit jaarverslag 2020 leest u meer informatie over;
-

Het werkgebied
De behaalde resultaten
De belangrijkste leerpunten
Inkomsten en uitgaven van 2020

Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit jaarverslag.
Namens,
Het bestuur van stichting Child Care Africa
Wim van Welzen (voorzitter), Gerard Mouw (penningmeester), Suzanne Brouwer (secretaris), Willy
Rietveld (lid), Dorian Cosijnse (uitvoerend directeur).

Figuur 1. Een meisje in Loroo, 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 rapport blikken wij terug op ontwikkelingen in de werkgebieden,
bereikte doelen en leerpunten van 2020.

2. Resultaten - Werkgebied Karamoja, Oeganda
Oeganda is een klein land in Oost-Afrika met een inwoneraantal van 45 miljoen mensen. Het land is
relatief dichtbevolkt en heeft een gevarieerd klimaat van tropisch tot semi-aride. Het land behoort
volgens de Human Development Index (HDI) (2019) tot de armste dertig landen ter wereld. De HDI
wordt berekend op basis van opleidingsniveau, levensverwachting en inkomen per hoofd van de
bevolking. In Oeganda werken wij in drie districten in de Karamoja regio: Amudat, Kaabong en Napak.
Karamoja is een erg arm, droog en afgelegen gebied in het noordoosten van Oeganda. Het gebied werd
decennialang geteisterd door vee-roof en gewelddadige conflicten tussen verschillende etnische
groepen. Het is er pas sinds 2009 relatief veilig. Karamoja is moeilijk te bereiken en wordt door de
nationale overheid beschreven als bijzonder primitief. Voormalig president Apolo Milton Obote zei vlak
na de Britse onafhankelijkheid in 1962 al: “We shall not wait for Karamoja to develop”. De negatieve
perceptie, moeilijke bereikbaarheid en langdurige onveiligheid hebben ervoor gezorgd dat het gebied
weinig heeft geprofiteerd van ontwikkelingsprojecten en steun van de overheid. Het is een “vergeten
gebied”.
Karamoja wordt bewoond door nomadenstammen die veel sociale- culturele en economische waarde
hechten aan vee. De bevolking leeft voornamelijk van vee en kleinschalige landbouw tijdens het
regenseizoen. Door aanhoudende droogte gaan veehouderij en landbouw echter steeds moeilijker, met
stijgende armoede, voedselschaarste, 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
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absolute armoede. 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 is met 17% nog lager,
vooral onder meisjes. Ouders en verzorgers hebben vaak geen middelen om schoolgeld te betalen
voor al hun kinderen, of doen dit niet uit culturele overweging. Volgens lokale traditie zijn jongens
namelijk verantwoordelijk voor het vee. Meisjes worden vaak al erg jong uitgehuwelijkt, in ruil voor
een bruidsschat. Tot overmaat van ramp hebben kinderhandelaren de laatste jaren in Karamoja een
goede inkomstenbron gevonden.
Oeganda is met een gemiddelde leeftijd van 15.9 jaar één van de jongste landen ter wereld. Het gebrek
aan banen, goed onderwijs en sociale voorzieningen maakt vooral de jongeren in plattelandsgebieden
extra kwetsbaar voor armoede en uitbuiting. 86% van de jongeren in Karamoja is nooit naar school
geweest en is werkeloos of bevindt zich in een situatie van uitbuiting. Dit is hoog, vergeleken met
bijvoorbeeld 5% in de hoofdstad Kampala. Deze situatie vergroot de kans op misdaad, mentale
gezondheidsproblemen, criminaliteit en alcohol/drugs gebruik onder jongeren. Door het lage
opleidingsniveau van de inheemse bevolking worden banen ingenomen door Oegandezen van buiten
de regio. In dit jaarrapport leest u meer over onze impact in Amudat, Kaabong en Napak.

2.1

Amudat

Onderwijs kwetsbare kinderen
Begin 2019 startte CCA met een sponsoring programma voor kwetsbare kinderen en jongeren in
Amudat district in de Karamoja regio. Met onze lokale partner “Hope for the Children Foundation (HFC)”
steunden wij in 2019 totaal 48 leerlingen. Die steun houdt in; toegang tot onderwijs, gezondheidszorg,
goede begeleiding, eten en een veilige slaapplek op school.
De overweldigende hulpvraag en de schrijnende verhalen van met name tienermeisjes in Amudat
overtuigden ons om in 2020 door te groeien tot een totaal van 103 gesponsorde leerlingen. Allemaal
leerlingen die zonder onze steun nooit de kans zouden krijgen om hun opleiding af te ronden.
2019

Basisschool

Middelbare school

Vervolgonderwijs

Totaal

Jongens

14

8

0

22

Meisjes

20

6

0

26

Totaal

34

14

0

48

Figuur 2. Tabel met gesponsorde leerlingen in Amudat in 2019

2020

Basisschool

Middelbare school

Vervolgonderwijs

Totaal

Jongens

16

22

1

39

Meisjes

34

28

2

64

Totaal

50

50

3

103

Figuur 3. Tabel met gesponsorde leerlingen in Amudat in 2020

De 55 nieuwe leerlingen ontvingen in februari, aan het begin van het
schooljaar, allemaal een grote metalen kist vol met schoolspullen,
slaapspullen en toiletartikelen. De kist heeft een slotje, zodat de
kinderen hun spullen op school veilig kunnen bewaren. De 48 leerlingen
die CCA al sponsorde sinds 2019, ontvingen een pakket met
lesmaterialen en toiletartikelen voor het nieuwe schooljaar. Onder
begeleiding van HFC medewerkers begonnen 103 leerlingen vol
enthousiasme aan het schooljaar.
Figuur 4. Een nieuwe leerling, blij met alle hulp van CCA
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Helaas liep het jaar 2020 volkomen anders dan gepland. Om de verspreiding van het COVID-19 virus in
Oeganda te voorkomen, sloten de scholen begin maart. De leerlingen zaten toen pas gemiddeld twee
weken op school en hadden pas net schoolspullen, slaapspullen en toiletartikelen ontvangen. Naast
de scholen moesten ook bedrijfjes, winkels, gebedshuizen en markten sluiten en werd alle vervoer
stilgelegd. De armoede nam toe.
Wat volgde waren moeilijke en onzekere omstandigheden. Het team in Amudat kon gelukkig na een
tijdje wel bij de leerlingen thuis langs. Deze huisbezoeken vonden de daaropvolgende maanden nog
geregeld plaats. Tijdens de huisbezoeken kon het team het welzijn van de gesponsorde leerlingen
achterhalen en waar nodig extra hulp bieden. De huisbezoeken werden tevens gebruikt om de ouders
en verzorgers te wijzen op de rechten van kinderen. Ook de ouders en verzorgers van de 55 nieuwe
sponsorleerlingen tekenden de overeenkomst met CCA.

Figuur 5 t/m 7. Foto’s genomen tijdens huisbezoeken

Van de 103 leerlingen was het voor 9 leerlingen zeker niet veilig om deze lange periode thuis door te
brengen. 6 meisjes liepen risico uitgehuwelijkt te worden. Zij werden om die reden opgevangen door
de zusters van de katholieke meisjesschool Kalas in het dorp. Daar kregen zij goede maaltijden, een
veilige slaapplek en naailes om hun tijd nuttig te besteden. Voor drie andere leerlingen kon CCA fijne
pleeggezinnen regelen.
In September hakte de Oegandese overheid de knoop door. De scholen zouden dicht blijven tot het
einde van het jaar. Alleen de examen leerlingen mochten tegen het einde van het leerjaar terugkomen.
Pas eind November 2020 kregen wij toestemming om alle leerlingen samen te brengen voor een
bijeenkomst. Tijdens de 3-dagen lange bijeenkomst was er voldoende ruimte voor interactie met de
leerlingen. Er werd gesproken over kinderrechten, verantwoordelijkheden en het belang van onderwijs
voor een goede toekomst. Zo sprak een vrouwelijke pastoor met de leerlingen over het voorkomen
van zwangerschappen en het stellen van goede prioriteiten: “books before babies” was het motto.
Daarnaast werden alle kinderen getest voor HIV / Aids. Van alle
geteste leerlingen werden vier leerlingen positief gevonden. Deze
informatie was al bij ons bekend; gelukkig dus geen nieuwe HIV
besmettingen. Tenslotte werden alle meisjes van 10 jaar en ouder
getest voor zwangerschap. Helaas waren de resultaten van drie
meisjes positief. De resultaten van die test zijn voorzichtig aan de
meisjes en hun ouders en verzorgers gecommuniceerd. Omdat de
meisjes meerderjarig zijn en zelf toegestemd hebben met de
seksuele relaties, kan CCA geen verdere actie ondernemen. De drie
meisjes zullen vooralsnog stoppen met school en eerst bevallen
van hun kindjes.
Figuur 8. Vrouwelijke pastoor met de leerlingen
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Twee van de meisjes die sinds februari
werden opgevangen door de Katholieke
zusters in Kalas, konden in November
eindelijk weer terugkeren naar huis. Na
meerdere uitgebreide gesprekken met de
ouders en de verzorgers, stemden zij toe
de twee meisjes naar school te laten gaan
en hen niet uit te huwelijken. Zij zien dat
het de meisjes goed vergaat op school en
hebben hun mening bijgesteld. Een
bemoedigend resultaat!
Figuur 9. De twee meisjes worden thuis onthaald door
broertjes, zusjes en buurkinderen

Hope for the Children werkt nauw samen met de lokale overheid in de uitvoering van het programma.
Zo organiseerde HFC een bijeenkomst voor de overheid, docenten, enkele ouders en religieuze leiders
om de voortgang te bespreken en feedback te ontvangen. Daarnaast was er een delegatie van de
overheid aanwezig bij de bijeenkomst voor leerlingen en namen zowel het district als de politie contact
op met HFC bij zaken aangaande jonge meisjes op de vlucht voor besnijdenis en uithuwelijking.
In december ontvingen twee basisscholen in Amudat matrassen, dekens en bedden. De beide scholen
huisvesten meerdere van onze sponsorleerlingen en vangen daarnaast leerlingen op die geen
schoolgeld kunnen betalen en (nog) niet gesponsord worden. De gemengde basisschool Katikit ontving
80 matrassen, 80 dekens en 17 stapelbedden (3-hoog). De katholieke jongensschool Kalas ontving 60
matrassen en 60 dekens. In Kalas werden 52 oude en kapotte bedden gerepareerd en geverfd.

Figuur 10 t/m 12. Matrassen, bedden en dekens voor scholen in Karamoja

2.2

Kaabong

Onderwijs kwetsbare kinderen
Na een uitgebreide verkenning van Kaabong in 2019, besloot CCA begin 2020 te starten met steun aan
49 kwetsbare jongeren. Uit ons vooronderzoek kwam namelijk duidelijk naar voren dat een groot deel
van de leerlingen die wel de basisschool afmaakt, geen financiële middelen heeft om daarna verder
door te leren. Zo ontmoetten wij verschillende (wees)kinderen die de laatste klas van de basisschool
meerdere keren herhaalden, omdat zij geen geld hadden om te starten met de middelbare school of
een vak training.
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Met “Action for women and Awakening in Rural Environment (AWARE)” sponsorde CCA 34 middelbare
school leerlingen en 1 leerlinge in haar vervolgonderwijs. Met “Karamoja Peace and Development
Agency (KAPDA)” sloot CCA een overeenkomst voor de ondersteuning van 14 middelbare school
leerlingen uit afgelegen dorpen in het district.
2020

Basisschool

Middelbare school

Vervolgonderwijs

Totaal

Jongens

0

20

0

20

Meisjes

0

28

1

29

Totaal

0

48

1

49

Figuur 13. Tabel met gesponsorde leerlingen in Kaabong in 2020

De 48 middelbare school leerlingen keerden wegens de sluiting van de
scholen al snel weer huiswaarts. Zij konden, net als de rest van de
leerlingen in Oeganda, weinig anders doen dan afwachten. Onze lokale
partners gingen regelmatig bij de leerlingen langs, bijvoorbeeld met zeep,
maandverband of een setje oefenstencils van school. Tijdens die bezoeken
werd de leerlingen op het hart gedrukt om alarm te slaan zodra zij zich
niet veilig voelen. Een van de leerlingen besloot te verhuizen naar de
opvang van AWARE, zij werd door mannelijke familieleden onder druk
gezet om te trouwen. In de opvang van AWARE kreeg de leerlinge een
veilige slaapplaats, voldoende te eten, kleding en gezelschap.
Figuur 14. Leerlinge in AWARE ontvangt kleding en schoenen

Alle 48 middelbare school leerlingen kregen in 2020 regelmatig voorlichting over het voorkomen van
zwangerschappen en SOA’s. Uit onderzoek en onze eigen observaties bleek namelijk dat de
onverwachte onderwijsstop en de onzekere situatie vrijwel zeker zouden leiden tot een forse toename
in het aantal tienerzwangerschappen en kind huwelijken in Oeganda (en andere ontwikkelingslanden).
Helaas is één van de meisjes tijdens de COVID-19 periode toch zwanger geraakt. Zij wordt begeleid
door AWARE in het contact met haar familie en de vader van het ongeboren kindje.
Examenleerlingen mochten in oktober terugkeren naar school voor hun examens. In december
behaalde onze eerste leerlinge ooit (!) haar diploma voor de 2-jarige opleiding in “Social mobilization
& Development”. Deze gedreven en enthousiaste jongedame blijft betrokken bij het werk van CCA in
Karamoja, in het bijzonder bij ons programma voor kinderen met een handicap.

Figuur 15. Seksuele voorlichting bij AWARE
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Kinderen met een handicap
In november 2020 ontving CCA een team van CoRSU
ziekenhuis in Karamoja. Het team van vijf specialisten
beoordeelde in Napak en Kaabong in totaal 80 kinderen
met een fysieke handicap, geïdentificeerd door onze
lokale partners en medewerkers. Van de 80 kinderen
kunnen ruim 45 kinderen geopereerd worden in het
specialistisch ziekenhuis CoRSU in Entebbe. O.a.
kinderen met een hazenlipje, klompvoetjes, brandletsel
en andere aangeboren en niet-aangeboren fysieke
beperkingen. In december is CCA met 12 kinderen uit
Kaabong en Napak naar CoRSU afgereisd. Één van de
kinderen met schisis, een hazenlipje, kon direct worden
geopereerd.
Figuur 16. Een van de kinderen met een hazenlipje, direct na zijn
operatie. Het resultaat van de ingreep is goed te zien.

De overige 9 kinderen met schisis konden helaas niet direct geholpen worden. Vijf van deze kinderen
hadden een te laag hemoglobinegehalte en moeten eerst medicatie slikken. Vier andere kinderen
waren te ondervoed om de operatie aan te kunnen en moesten eerst aansterken. Deze kinderen kregen
van CoRSU en CCA een groot pakket met voedingsproducten mee. Uiteindelijk werd besloten om voor
deze vier kinderen een “voedingskliniek” in te richten bij AWARE, waar de kinderen kunnen aansterken
en aankomen voor de operatie. Thuis aankomen zou namelijk een onmogelijke opgave zijn geweest,
omdat ook andere gezinsleden mee zouden delen in de aangeboden voedingsproducten. In de kliniek
boeken de kinderen snel vooruitgang in het behalen van hun doelgewicht voor de operatie.
Twee gehandicapte meisjes en hun vaders kregen goede voorlichting en keerden eerst huiswaarts om
zich voor te bereiden op de operatie. Het jongste meisje heeft een vergroeide bovenlip en kan in 2021
geholpen worden. Het 13-jarige meisje kampt met de ziekte Macrodactyly, een zeldzame aandoening
waarbij de vingers of tenen van baby af aan abnormaal groot zijn vanwege overgroei van botten en
zacht weefsel. Helaas is er voor deze aandoening geen andere behandeling mogelijk dan amputatie.
Het meisje en haar vader overleggen met de familie en staan in contact met onze lokale partner.

Figuur 17. CoRSU team tijdens een voorlichting over schisis, hazenlipjes, in Kaabong
Figuur 18. Kindje met een hazenlipje uit Nakapiripirit, in CoRSU ziekenhuis
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2.3

Napak

Onderwijs kwetsbare kinderen
Eind 2019 startte CCA met een verkenning in Napak district en de zoektocht naar een geschikte partner.
Onze stichting wilde na het lezen van alarmerende berichten over kinderhandel, erg graag een verschil
maken in deze regio. In 2020 bezocht CCA Napak meerdere keren en ontmoetten wij verschillende
lokale organisaties. Uiteindelijk hebben wij besloten om de gesprekken met Dwelling Places verder
voort te zetten. Deze Christelijke organisatie werd opgericht in 2002 en is gespecialiseerd in de
preventie van kinderhandel en hulp aan straatkinderen en slachtoffers van kinderhandel en uitbuiting.
De stichting heeft een kantoor in Kampala en een veldkantoor in Napak. Zij werkt samen met politie,
NGO’s en de overheid in binnen-en buitenland om kinderhandel te beëindigen. Met Dwelling Places
hopen wij begin 2021 een start te maken.
Kinderen met een handicap
Zoals vermeld ontving CCA in november 2020 een team van specialisten van CoRSU ziekenhuis in
Napak en Kaabong. De geïdentificeerde kinderen met een handicap uit Napak zullen in 2021 geopereerd
worden. Daarnaast zal CCA beoordelen of enkele kinderen met een niet medisch te verhelpen handicap
ondersteuning nodig hebben in de vorm van onderwijs of een praktische leerweg.

Figuur 19 & 20. Kinderen in Karamoja met artsen van CoRSU ziekenhuis

3. Impact en leerpunten
In 2020 heeft CCA 152 weeskinderen en kwetsbare kinderen uit Amudat en Kaabong via haar
sponsoring programma onderwijs, veiligheid, medische zorg en basisbehoeften kunnen verlenen.
Daarnaast hebben 12 kinderen met een handicap uit Karamoja medische aandacht gekregen in CoRSU.
Tenslotte zijn wij dankbaar voor de hulp die wij mochten bieden aan scholen in Karamoja, in de vorm
van bedden, dekens en matrassen.
2020

Basisschool

Middelbare school

Vervolgonderwijs

Totaal

Jongens

16

42

1

59

Meisjes

34

56

3

93

Totaal

50

98

4

152

Figuur 21. Tabel met gesponsorde leerlingen in 2020
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In 2020 hebben wij met onze partners weer veel mogen leren. Een aantal belangrijke punten zijn:






Sinds de aanvang van ons sponsoring programma in Oeganda, tekenen ouders en verzorgers
al een overeenkomst met CCA. Met hun handtekening beloven zij om hun zoon of dochter naar
school te laten gaan en de rechten van kinderen te omarmen. Dit contract ontneemt ouders
en verzorgers de mogelijkheid om hun dochter uit te huwelijken. Eind 2020 besloot CCA om
ook contracten op te stellen met de leerlingen zelf. Leerlingen ouder dan 10 jaar, die de
implicaties van een contract kunnen begrijpen, tekenen bij inschrijving. Het contract houdt de
leerlingen gefocust en helpt hen om betere keuzes te maken. Zoals het vermijden van
zwangerschappen en het benutten van zijn of haar maximale potentie. Na twee officiële
waarschuwingsbrieven kunnen zij namelijk hun plekje in ons sponsor programma verliezen.
De resultaten in 2020 bevestigen dat aandacht voor seksualiteit, seksuele voorlichting en het
testen op SOA’s en zwangerschap erg belangrijk zijn. Veel leerlingen zijn al seksueel actief
en hebben naast gesprekken over onthouding ook informatie over voorbehoedsmiddelen
nodig. Dergelijke gesprekken zullen wij in 2021 nog vaker voeren,
in samenwerking met medewerkers van het ziekenhuis en de
maatschappelijk werkers van onze partners.
Vanuit de gedachte dat “ledigheid is des duivels oorkussen”,
startten wij in 2020 met een leertraject naaien voor meisjes in de
meisjesopvang. De lessen werden erg goed ontvangen en bleken
een succes. Deze ervaring leert ons dat er behoefte is bij tieners
om tijdens de vakanties en vrije uurtjes praktische vaardigheden
te leren, waar zij nu en in de toekomst op terug kunnen vallen. Dit
zullen wij in 2021 verder uitwerken.
Figuur 22. Meisjes in de Kalas opvang krijgen naailes







Enkele van onze leerlingen hebben het thuis erg zwaar vanwege
armoede en honger. CCA is ervan overtuigd dat armoede alleen,
nooit een reden mag zijn voor kinderen om niet bij hun familie op
te groeien. CCA wil leerlingen die opgroeien in armoede en thuis
honger lijden, in 2021 beter bijstaan. Dit geldt in het bijzonder voor
kinderen met HIV, die behoefte hebben aan een gebalanceerd dieet
in combinatie met de zware medicatie.
Enkele van onze leerlingen hebben het thuis erg zwaar vanwege risico op uithuwelijking. Zij
kunnen altijd terecht in de opvang, maar willen dit soms niet. Zij dragen thuis namelijk de zorg
over hun jongere broertjes en zusjes en willen hen niet in de steek laten. Voor dergelijke
gezinnen zal CCA in 2020 passende hulp organiseren.
Door een toename van CCA programma’s en werkgebieden, vergt monitoring en coördinatie
steeds meer tijd en aandacht. Naast samenwerking met onze lokale partners, is er behoefte
aan een bescheiden Oeganda-team, dat de activiteiten van CCA coördineert en begeleidt. Dit
team zal in 2021 verder geformaliseerd worden.
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4. Jaarrekening

Herkomst van geworven baten

In 2019 heeft CCA in totaal 12,924 euro uitgegeven. In 2020
heeft CCA een totaal bedrag van 64,160 euro uitgegeven. Van
dit bedrag is 41,200 euro uitgegeven aan de sponsoring van
de 152 leerlingen in Amudat en Kaabong. Omdat de
leerlingen wegens COVID-19 het schooljaar niet af konden
maken, bleek er voldoende geld beschikbaar voor medische
zorg voor kinderen met een handicap. De auto, ter waarde
van 9,000 euro, werd gedoneerd door WVS Consulting voor
coördinatie van de programma’s in Oeganda. In de diagram
is de verdeling van de herkomst van de geworven baten
weergegeven. Het grootste aandeel baten was afkomstig
van bedrijven (67%), gevolgd door particulieren (17%) en
andere organisaties zonder winststreven (16%).
Wegens COVID-19 kon het jaarplan niet uitgevoerd worden
zoals verwacht. Om die reden is er een eindsaldo van 22,046
euro, alvast beschikbaar voor de programma’s in 2021.

Bedrijven
Particulieren
Andere organisaties zonder winststreven
Loterijorganisaties
Subsidies van overheden
Verbonden (internationale) organisaties

Jaarrekening 2020
Jaar 1
(2019)

Jaar 2
(2020)

Baten:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies van overheden
Baten van verbonden (internationale) organisaties
Baten van andere organisaties zonder winststreven

12,924
-

14,764
57,905
13,537

Som van de geworven baten:

12,924

86,206

12,403
521
-

22,150
19,050
7,402
3,680
9,000
2,868
-

Lasten:
Besteed aan doelstellingen:
Onderwijs kwetsbare kinderen, Amudat
Onderwijs kwetsbare kinderen, Kaabong
Project: Hulp aan basisscholen in Karamoja
Kinderen met een handicap
Auto voor coördinatie in Oeganda (bedrijfsdonatie WVS Consulting)
Coördinatie in Oeganda
Wervingskosten
Kosten van beheer en administratie
Som van de lasten:
Eindsaldo

10
12,924

64,160

0

22,046

Eventuele wervingskosten worden niet vanuit de stichting betaald. Ook het salaris en de reiskosten
van onze directeur worden privé en buiten CCA om betaald. Zij wordt volledig ter beschikking gesteld
aan Child Care Africa Foundation. Van de donaties ging in 2020 dus 99.9% naar Afrika.

Stichting Child Care Africa

Jaarverslag 2020

5. Verhaal van Christine

Figuur 23. Foto van Christine

Christine is de eerstgeborene in een gezin van 3 meisjes. Ze is 7 jaar oud en woont in Agwalinga, een
klein dorpje in Amudat district. Christine’s ouders zijn opgegroeid in extreme armoede en zijn er niet
in geslaagd om hun kinderen een beter leven te bieden. Ze zijn allebei verslaafd geraakt aan alcohol.
Het stel komt ’s ochtends laat uit bed, probeert wat brandhout bij elkaar te sprokkelen en verkoopt dit
in het nabijgelegen stadje. De opbrengsten spenderen zij grotendeels in de lokale bar. Ondertussen
zijn hun dochters van 7, 5 en 1 jaar thuis op elkaar aangewezen.
Christine en haar 5-jarige zusje waren aanwezig bij de kerkdienst toen de directeur van CCA hen
ontmoette. De meisjes zagen er onverzorgd en mager uit. Al snel ging onze directeur bij de kinderen
thuis langs. De situatie was schokkend. De familie leeft samen in een erg klein en vies huisje, wat op
instorten lijkt te staan. Het huisje is gebouwd op het land van de kerk, omdat het gezin geen land bezit
en geen landbouw bedrijft. De kinderen zien er ondervoed uit. Op het houtvuurtje staat een pannetje
met een handjevol mais en bonen te koken, de maaltijd voor het hele gezin.

Figuur 24 & 25. Christine voor haar huis en samen met haar zusjes
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Als Christine hoort dat ze via CCA naar een “boarding school” kan, is ze erg blij. Ze kan het bijna niet
bevatten. Toch is er één struikelblok; Christine’s ouders. De ouders van het meisje zien het niet zitten
dat Christine naar school gaat. Dan is er thuis namelijk niemand om het huishouden te runnen en op
de kleintjes te passen, als zij in de bar hangen. Als het meisje net een week op school zit, sluiten de
scholen vanwege COVID-19 maatregelen. De kinderen gaan naar huis.
Niet veel later wordt Christine ernstig ziek. Haar moeder gaat met haar naar het ziekenhuis, maar kan
de ziektekosten niet betalen. De situatie gaat van kwaad tot erger, maar de ouders van Christine
besluiten haar zonder medicatie mee naar huis te nemen. Armoede laat hen geen andere keuze.
Gelukkig hoort het team van HFC via via van de slechte situatie waarin Christine verkeert. Ze nemen
haar mee naar het ziekenhuis voor grondig onderzoek.
Het ziekenhuis stelt de diagnose tuberculose (TBC). Het meisje
wordt ruim 3 weken opgenomen in het ziekenhuis en krijgt
daarna medicijnen voor 6 maanden. Voor goede werking dienen
deze medicijnen te worden ingenomen met een gebalanceerd
dieet. Een dieet wat de familie van Christine haar niet kan
bieden. Christine wordt daarom uit huis geplaatst. Ze verblijft
de rest van het jaar in de katholieke meisjesschool Kalas,
samen met 5 andere kwetsbare meisjes. Daar krijgt Christine
alle medische zorg, kleding, voeding en aandacht die zij nodig
heeft. Langzaam zien we haar aansterken. Haar moeder komt
enkele keren langs om te zien hoe het met haar dochter gaat.
Gelukkig hebben de medicijnen en goede voeding het gewenste
effect. Na 6 maanden blijkt Christine genezen!
Figuur 26. Christine met haar moeder in het ziekenhuis

Christine geniet van leren en maakt makkelijk contact met de kinderen op school. Ze hoopt dat haar
zusje binnenkort ook naar school kan, zodat ze samen een betere toekomst tegemoet kunnen treden.

Figuur 27. Christine met haar negatieve TBC test
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Figuur 28. Christine in December,
aangesterkt en veel gezonder
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