
Jaarverslag Joanne Foundation 2016 

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 2016 hebben we voor vijftien kinderen alle kosten betaald voor schoolgeld en boarding, evenals 
alle bijkomende kosten, zoals schoolbenodigdheden, boeken, excursies etc. 
Verder zijn er schoolbenodigdheden gekocht en uitgedeeld aan een groep kinderen uit arme 
gezinnen in Ndegeya, die naar een zg. governmentschool gaan. Deze kinderen hoeven geen 
schoolgeld te betalen, maar het meebrengen van deze schoolspullen en geld voor schooluniformen 
en de lunch,  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 120 nieuwe boeken aangeschaft en hebben we 
het inventaris uitgebreid: er is een boekenkast bij gekomen en er zijn bankjes, een tafeltje en wat 
stoelen aangeschaft. 
In samenwerking met My Book Buddy hebben we de Ndegeya Primary School  geholpen met het 
opzetten van een eigen schoolbibliotheek. De lokale timmerman heeft acht  boekenkasten gemaakt 
en voor alle leerlingen van genoemde school (491 leerlingen) zijn er voldoende boeken op het juiste 
niveau aangeschaft. Ook is het team geïnstrueerd in het werken met het uitleensysteem. 
 
Gezondheidszorg 
 
Voor dertien kinderen is er een ziektekostenverzekering afgesloten bij Save for Health Uganda (SHU) 
en hierdoor ook een contract met het Kitovu-ziekenhuis.  Door deze verzekering is er geen financiële 
drempel meer en kunnen de kinderen een beroep doen op de in genoemd ziekenhuis aanwezige 
medische zorg.  Verder neemt de Joanne Foundation ook de eigen bijdrage die bij medische 
consulten en  ziekenhuisopnames betaald moeten worden voor haar rekening. Voorts zijn medicijnen 
betaald die niet vergoed worden vanuit de  verzekering. Ook voor vier kinderen die te ver weg 
wonen om gebruik te maken van deze verzekering en voor de Oegandese medewerkers van de 
Joanne Foundation zijn kosten betaald voor medische zorg en tandarts. 
 
Healthcare Plan 
In het voorjaar van 2016 hebben we een wijkverpleegkundige, nurse Kakande,  aangetrokken die 
samen met Apollo vorm gaat geven aan het “Healthcare Plan Ndegeya”.  
Nurse Kakande bezoekt en behandelt  chronisch zieke 60-plussers die vanwege ontbrekende 
financiële middelen zelf niet in staat zijn van de reguliere gezondheidszorg gebruik te maken. 

http://www.joannefoundation.nl/


Nurse Kakande verstrekt indien nodig ook medicijnen aan deze patiënten. Nurse Kakande brengt 
maandelijks verslag uit van de patiënten die hij behandeld heeft en van de medicijnen die hij heeft 
verstrekt. 
Preventie is ook een belangrijk onderdeel van dit Healthcare Plan. Nurse Kakande bezoekt samen 
met Apollo ouderavonden van een aantal basisscholen om ouders te informeren over gezond gedrag 
en preventie van ziekten. 
Bij een drietal oude dames hebben we een betonnen vloer laten leggen om zo te voorkomen dat zij 
infecties oplopen als gevolg van jigger-beten. 
 
Waterpompen 
De afwezigheid van schoon water kan een grote bedreiging vormen voor de volksgezondheid. De 
inwoners van Ndegeya moesten soms kilometers lopen naar een waterput of moeras. Dit water was 
veelal vervuild, omdat ook dieren hiervan dronken.  Hierdoor werden veel mensen ziek . 
De dorpshoofden van de Ndegeya buurtschappen hebben Apollo benaderd om hulp en hij heeft dit 
probleem aan ons voorgelegd . We hebben toen besloten om in de acht dorpskernen van Ndegeya 
waterpompen te plaatsen. In 2016 konden de eerst vier pompen geplaatst worden. 
Tevens zijn ‘schoon- water-  jerrycans’  uitgereikt aan de bevolking, zodat zij het schone water op een 
juiste manier kunnen bewaren. 
Hiermee hebben we een bijdrage 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 
behoefte heeft aan meer uitgebalanceerde en volwaardige voeding, 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. 
Verder heeft een aantal gezinnen een aanvullend voedselpakket ontvangen in de periode dat hun in 
boarding wonende kinderen voor de vakantie thuis waren. Hierdoor hebben deze kinderen in die 
periode ook over goede en gezonde voeding kunnen beschikken. 
Ook is er in incidentele gevallen een voedselpakket verstrekt aan gezinnen waar de 
voedingsomstandigheden op dat moment uiterst zorgwekkend waren.  
Met kerst hebben twaalf  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. 
 
Ondersteunen van lokale initiatieven 
 
We hebben een aantal families in Ndegeya voorzien van matrassen, dekens en lakens.  
Twee gezinnen zijn geholpen met het opzetten van een ‘piggery’ (varkenshouderij) en bij het 
opzetten van een groentetuin door groentezaden te verstrekken.  
Jovia, een alleenstaande moeder van drie kinderen, hebben we geholpen met het runnen van een 
winkeltje, waardoor zij een eigen inkomen kan genereren. 
Henry, een taxichauffeur, hebben we  een financiële bijdrage gegeven voor een grote technische 
onderhoudsbeurt van zijn auto. We hopen dat hij met een goede auto meer klanten kan krijgen en 
dus meer inkomsten. 
 
Bezoek aan de projecten in Oeganda 
 
In 2016 hebben drie bestuursleden een werkbezoek gebracht aan Oeganda (Anja in februari , Arent 
en Helma in oktober) 



 Zij hebben daar de kinderen, de gezinnen en de scholen bezocht . Er zijn nieuwe contracten 
afgesloten met de ziektekostenverzekeraar, maar 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 zijn alle activiteiten geëvalueerd, zijn er nieuwe doelen 
geformuleerd en is er een plan van aanpak opgesteld voor 2017. 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 
 
Een assistent coördinator 
 
We prijzen ons gelukkig met Katuusi Apollo als coördinator van al onze activiteiten in Oeganda. Zijn 
grote betrokkenheid, zijn accuratesse en zijn transparante manier van werken zijn voor ons van grote 
waarde. Maar door de uitbreiding van de activiteiten is de werkdruk voor hem ( in onze ogen) te 
groot geworden. Bovendien zijn we met één coördinator nogal kwetsbaar: wanneer hij door ziekte of 
anderszins zou uitvallen, komt het werk van de Joanne Foundation in gevaar. Daarom hebben we 
besloten eind 2016 een assistent coördinator aan te stellen, Jane Mwenyango. Zij zal Apollo 
assisteren en geleidelijk aan bepaalde taken van hem overnemen. 
 
Financiën 
 
We hebben geconstateerd  dat o.a. door de meer  formele status (met ANBI) van de Joanne 
Foundation meer sponsors ons werk financieel willen ondersteunen. Hiermee zijn we erg blij en we 
willen uiterst zorgvuldig omgaan met deze sponsorgelden en vooralsnog niet overgaan tot een ander 
financieel beleid. We willen “zuinig” en transparant blijven werken. 
Het financiële jaarverslag  van 2016 hebben we laten controleren door een financieel deskundige en 
er kon vastgesteld worden dat de Joanne Foundation financieel gezond is.  
Dit financiële jaarverslag hebben we ook gepubliceerd op onze website. 
 
Tot slot 
 
We kunnen vaststellen dat de ingeslagen koers goed is.  We richten ons niet meer uitsluitend op de 
kinderen voor wie Joanne destijds zorg droeg, maar onze activiteiten zijn wat uitgebreid en breder 
georiënteerd. Wij zijn onze sponsors erg dankbaar voor hun betrokkenheid en hun bijdragen.  Samen 
kunnen  we echt een verschil maken voor de kansarmen in Oeganda. 
Daarbij houden we voortdurend in ons achterhoofd dat we graag kleinschalig willen blijven werken, 
met korte lijntjes en direct contact met betrokkenen. De kinderen en de gezinnen die in ons 
programma zijn opgenomen  kennen we persoonlijk. Dat willen we graag zo houden.  
We laten ons bij veel van onze beslissingen  leiden door wat Joanne vermoedelijk gedaan zou 
hebben.  Hierdoor blijft datgene wat de Joanne Foundation in Oeganda doet altijd in de geest van 
Joanne en daarmee voor ons een manier om Joanne’s droom te realiseren.  
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