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Belangrijke feiten en cijfers1 
Armoede in werkgebied Stop Poverty: Busoga 
Hoofdstad: 

42,1 % 
Kampala 

Aantal inwoners: 46 miljoen 
Urbaan: 16% 
Ruraal:  84% 
Gem. levensverwachting:  58 jaar  
BNP per hoofd:  $700 
Human Development Index: 137 van de 157 landen 
                                                   
1 Wereldbank.org (2017) 
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Probleem: kansarme meisjes in Oeganda extreem kwetsbaar  
 
Wat als je als meisje in Oeganda wordt geboren? Wat zouden jouw kansen zijn op een goede 
toekomst? Helaas en pijnlijk om te constateren, maar de vooruitzichten zijn allesbehalve gunstig. 
Meisjes in Oeganda zitten vaak gevangen in een vicieuze cirkel van armoede en discriminatie. 
Altijd in de schaduw van hun broertjes krijgen ze zelden de kans hun vleugels uit te slaan. Terwijl 
het juist meisjes zijn die als vrouw en moeder het verschil kunnen maken. ALS ze de kans krijgen 
om naar school te gaan en een eigen inkomen leren verdienen.  
 
Investeren in meisjes is investeren in een betere toekomst voor iedereen 
 
In Afrika zijn vrouwen de spil in de keten van voedsel verbouwen, verwerken en verkopen. Als het 
goed gaat met de vrouwen, gaat het goed met het gezin, de kinderen, de familie en uiteindelijk 
de hele gemeenschap. Investeren in vrouwen is dus investeren in een duurzame toekomst. Zo 
blijkt uit diverse onderzoeken dat moeders, wanneer zij een eigen inkomen verdienen, dit 
maximaal ten goede komt aan hun kinderen, zoals betere voeding, onderwijs en een betere 
gezondheid. Bijvoorbeeld: wanneer een moeder overlijdt is de kans dat een van haar kinderen ook 
sterft tien keer zo groot als daarvoor. Daarom investeren wij in de ontwikkeling van meisjes in 
Oeganda, zodat zij vervolgens investeren in de ontwikkeling van hun omgeving en hun land. 
 
Probleem van tienerzwangerschappen en tienermoeders in Oeganda 
 
Vrouwen hebben in Uganda een achtergestelde positie. Vrouwenbesnijdenis, uithuwelijking en 
seksueel geweld zijn aan de orde van de dag. Het is gebruikelijk dat meisjes zonder diploma van 
school afgaan. Ook is het niet ongebruikelijk dat meisjes op hun twaalfde trouwen of op hun 
veertiende een kind krijgen. In de rurale gebieden van Oeganda worden bijna 3 op de 10 
tienermeisjes (tussen de 12 en 18 jaar) ongewenst zwanger. Vanwege het stigma proberen jonge 
meisjes regelmatig op gevaarlijke en inhumane wijze de zwangerschap illegaal te beëindigen, of 
zij worden verplicht te trouwen (met vaak een veel oudere man). Het moederschap vormt een 
zeer grote uitdaging voor een meisje, dat nadat ze zwanger is geraakt (voornamelijk door 
misbruik) geen sociale steun meer krijgt van familie en vrienden. Deze meisjes zijn gedoemd te 
leven in bittere armoede en ook hun kinderen hebben weinig uitzicht op een zelfredzaam bestaan.  
 
De oplossing: vakgerichte opleidingen voor werk en inkomen met focus op ‘life skills’ 
                
Wij geloven dat deze meisjes en hun piepjonge kinderen een eerlijke kans verdienen. Om deze 
meisjes een toekomst te geven is Stop Poverty eind 2019 met de bouw gestart van ons 
trainingscentrum voor vakopleidingen. Onze visie: een “School of Excellence” realiseren voor 
hoogwaardige vakopleidingen voor de allerarmste jongeren op het platteland van Oeganda. 
Waarom? Niet alleen heeft slechts 2% van de jongeren (vooral in de stad) toegang tot 
vakopleidingen. De kwaliteit van deze instituten is erg slecht. Daar brengen wij verandering in! 
 
Wij beginnen halverwege 2021 met 3 verschillende opleidingen en gaan dit gedurende de komende 
jaren uitbreiden. Een van deze vraaggerichte opleidingen wordt onze Fashion School met een 
vakopleiding speciaal voor meisjes voor modeontwerper en naaister. Naast de technische 
vaardigheiden, wordt binnen deze opleiding veel nadruk gelegd op ‘life skills’. Hiernaast krijgen de 
meisjes therapie voor rouwverwerking en counseling om hun zelfvertrouwen te versterken en ze 
voldoende weerbaar te maken. Door een officieel diploma/certificaat krijgen deze jonge meisjes 
makkelijker een baan of kunnen een eigen onderneming starten via een microkrediet. Zo bouwen 
wij aan een goede toekomst voor deze meisjes en Oeganda. 
 
Dramatische gevolgen van de coronacrisis voor tienermeisjes 
 
De corona crisis heeft ons nog meer met de neus op de feiten gedrukt. Sinds iedereen thuis moet 
blijven in Oeganda is het geweld tegen meisjes en vrouwen namelijk drastisch toegenomen. 
Normaal gesproken helpen scholen om meisjes en jonge vrouwen te beschermen tegen geweld, 
maar nu worden er steeds meer verkrachtingen en geweld gerapporteerd. De economische 
gevolgen van de coronacrisis leiden onder andere tot een toename in seksueel geweld, uitbuiting, 
kind huwelijken en tienerzwangerschappen. Ook is er een verhoogd risico op huiselijk geweld. Dit 
laat de grote noodzaak zien van deze vakopleidingen voor meisjes als uitweg naar een beter leven. 
 
Helpt u mee vele levens structureel te verbeteren? Met uw donatie krijgen meisjes in 
Oeganda kans op een goede toekomst! Dank u wel. 
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Samenvatting 
 
 
Achtergrond: Oeganda wordt gekenmerkt door extreme armoede, vooral op het platteland. Zij 

hebben geen toegang tot basisvoorzieningen als schoon drinkwater, medische 
zorg en onderwijs. De hoge werkeloosheid en een inkomen onder de 
armoedegrens (lees: nog geen € 25,- per maand per gezin). Voor de meeste 
jonge meisjes is hun toekomst uiterst onzeker. Vooral als een meisje op jonge 
leeftijd zwanger is geworden en een kind heeft. Wat is de kans dat een 
tienermoeder van 13 of 14 jaar, mét kind, zonder opleiding of relevante 
werkervaring, een baan vindt in Oeganda, een land met een extreem hoge 
werkeloosheid? Daarnaast hebben veel van deze meisjes sociaal-emotionele 
problemen, zonder hiervoor ooit hulp te hebben ontvangen. Juist zij zijn het 
slachtoffer van vroege en ongewenste zwangerschap. 

  
Probleem: Kansarme en achtergestelde tienermeisjes hebben grote kans ongewenst – en 

met geweld - zwanger te raken. Door deze “schande” kunnen zij niet bij hun 
familie terecht met als gevolg dat: 
1. Zwangerschappen worden afgebroken door illegale abortussen, hetgeen 

vaak tot medische rampen en soms zelfs de dood leidt; 
2. Door gebrek aan opleiding en werkervaring in een land met een hoge 

werkeloosheid, komen deze meisjes met hun kind op straat terecht en 
belanden in de prostitutie om hun kind te verzorgen. 

3. Hun baby te vondeling wordt gelegd of moet worden afgestaan. 
Hartverscheurend voor iedere moeder. 

4. Sociaal-emotionele problemen voor de jonge moeder en het kind, 
waardoor hun kansen op een goede toekomst zeer beperkt zijn ten opzichte 
van andere kinderen. 

 
Visie: Een zelfredzaam en eerlijk leven voor vele honderden jonge meisjes en 

tienermoeders door een vakopleiding. Dit gaan wij doen met onze ‘School of 
Excellence’, die zal uitblinken in kwaliteit en toekomstperspectief voor deze 
kwetsbare meisjes.  

 
Doel 1: Door het geven van een hoogwaardige vakgerichte opleiding, krijgen 

kansarme meisjes een goede kans op werk en een eigen inkomen. Door op eigen 
benen te leren staan, wordt de vicieuze cirkel van armoede en discriminatie 
doorbroken en kunnen tienerzwangerschappen worden voorkomen. 

Doel 2: In het geval van tienermoeders wordt er een reëel alternatief geboden voor 
prostitutie en gevaarlijke abortussen en een mogelijkheid tot een eigen inkomen. 

Doel 3:  Door een gecertificeerd diploma is er een maximale kans op werk en inkomen. 
Daarnaast kan er een microkrediet worden verstrekt als de meisjes een eigen 
bedrijfje willen opstarten. 

Doel 4: Doordat de vakopleiding veel aandacht besteed aan ‘life skills’ en daarnaast 
therapie en counseling wordt aangeboden, kunnen de meisjes aan hun herstel 
en zelfvertrouwen werken, zodat zij zich beter weerbaar worden in de toekomst.  

  
Resultaat: Door een diploma/certificaat van het Ministerie van Onderwijs, krijgen deze 

jonge meisjes en moeders makkelijker een baan of kunnen een eigen 
onderneming beginnen. Door een eigen inkomen kunnen zij een veilige en 
stabiele woonsituatie realiseren voor henzelf en (in de toekomst) hun gezin en 
kunnen ook hún kinderen straks naar school. 

 
Locatie: Het project zal plaatsvinden in het Busoga district, Oeganda. Busoga is de op 2 

na armste regio’s van Oeganda (zie plaatje op pagina 1). 
 
Kosten: € 14.664,- voor de totale inrichting van de Fashion School. 
 
Duur: 2021-2022 (1 jaar) 
 
Contact: De heer Arie Kruizinga, voorzitter   E: arie@stop-poverty.org 

T: +316 174 069 25     www.stop-poverty.org
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ONZE “SCHOOL OF EXCELLENCE”:  
DE SCHOOL VOOR VAKOPLEIDINGEN DIE HET VERSCHIL MAAKT 
 
 
1. Het project: Modevakschool voor kansarme meisjes in Oeganda  
 
1.1 Onze visie 

Onze modevakschool is “A school with a difference”, een school voor vakopleidingen die lokaal het 
verschil maakt. Onze belangrijkste focus is het uitroeien van extreme armoede onder de jonge 
plattelandsbevolking in Oeganda door middel van hoogwaardige vakopleidingen. Met de nadruk op 
hoogwaardige kwaliteit, dus met aantoonbare resultaten, aangezien de huidige vakopleidingen in 
Oeganda enige vorm van kwaliteit ontberen. Wij bieden vakopleidingen die vanuit de lokale markt 
gevraagd worden, waardoor de kans op werk en een inkomen wordt gemaximaliseerd.  
 
Wist u dat? 
De bevolking van Oeganda tot een van de jongste van de wereld behoort. Ongeveer de helft van 
de inwoners is jonger dan 15 jaar. Er zijn dus relatief veel kinderen en relatief weinig ouderen. Dit 
is een omgekeerde bevolkingsopbouw ten opzichte van Nederland, waar er juist relatief veel 
ouderen zijn. Het is ook één van de landen met het hoogste vruchtbaarheidscijfer, met gemiddeld 
ongeveer 6 kinderen per vrouw. De extreem snelle groei van de bevolking de laatste 10 jaren is 
één van de grootste uitdagingen van het land.  
 
Hoe gaat dit in zijn werk? 
Via de modevakschool leren de jonge studente het modevak en leren zij zelf hoogwaardige 
producten te ontwerpen, te naaien en te verkopen. Dit maakt onze studenten na de opleiding in 
trek op de arbeidsmarkt of ze kunnen als ondernemer, via een door ons aangeboden microkrediet, 
aan de slag.  
 
Onze focus zal liggen op kansarme meisjes en jonge vrouwen, in hun reproductieve leeftijd, 
met een verhoogde kans op vroege zwangerschap. Dit zijn jonge meisjes tussen de 13 en 25 jaar. 
In Oeganda bevinden vrouwen zich in een achterstandspositie door de lage alfabetiseringsgraad 
van vrouwen als gevolg van vroege huwelijken, tienerzwangerschappen en armoede. Armoede is 
de belangrijkste oorzaak van de lage scholingsgraad van meisjes in Oeganda. Hoewel het onderwijs 
gratis is, zijn schoolbenodigdheden en uniformen dat niet, waardoor jongens meestal voorrang 
krijgen voor onderwijs. Als meisjes niet naar school gaan, wordt van deze jonge meisjes verwacht 
dat meehelpen om het inkomen van het gezin te verhogen. Thuis lopen zij bovendien een veel 
groter risico slachtoffer te worden van huiselijk geweld, mishandeling en verkrachting (vaak door 
mannen uit de eigen familie). 
 
Duizenden jonge meisjes raken hierdoor jaarlijks ongewenst zwanger. Uit schaamte voor hun 
ongewenste zwangerschap proberen zij op illegale, risicovolle en inhumane manier hun 
zwangerschap te beëindigen, of zij worden verplicht te trouwen (met vaak een veel oudere man). 
Maar de meest meisjes worden verstoten en komen zwanger of met hun pasgeboren baby op 
straat te staan. Zij hebben geen opleiding om zichzelf te kunnen onderhouden. Dit leidt er vaak 
toe dat zij in de prostitutie terecht komen of als dienstmeisje in de grotere steden gaan werken. 
Als gevolg van hun pogingen om iets van een inkomen te verwerven, krijgen velen van hen HIV 
en andere seksueel overdraagbare aandoeningen en raken zij veelvuldig  zwanger op zeer jonge 
leeftijd.  
  
Door deze jonge meisjes zowel technische als persoonlijke vaardigheden te onderwijzen en te 
versterken, zal niet alleen het aantal vroege kinderhuwelijken afnemen, maar ook het aantal 
seksueel overdraagbare aandoeningen en vroege tienerzwangerschappen. Zoals we allemaal 
weten: investeren in meisjes is investeren in het welzijn van een hele natie.  
 
Sommige meisjes, zullen (samen met hun kind), tijdens de studie intern worden opgevangen op 
ons centrum. Zij zullen kostendekkende faciliteiten aangeboden krijgen, om ervoor te zorgen dat 
zij de hele duur van hun studie zullen volbrengen. Hun kinderen zullen worden ingeschreven in 
onze goed uitgeruste kleuterschool, waar ze ook een kans krijgen op kwaliteitsonderwijs, wat een 
recht is voor elk kind, ongeacht zijn of haar achtergrond. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat de 
meisjes in staat zijn om zich volledig te concentreren op hun studie.  
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1.2 De situatie 

Om een actueel beeld te geven van de leefomstandigheden op het platteland in Oeganda, zie 
hieronder de leefsituatie van moeder Joy (22) met haar vijf kinderen. Zij delen samen een vieze 
ruimte van een paar vierkante meter, zonder matrassen en geen plek voor de oudste kinderen om 
te leren. Joy heeft geen opleiding genoten en geen vast werk en vaste inkomsten. De woning 
waarin het gezin woont, huurt zij. Op allerlei manieren probeert zij aan geld te komen om voor 
haar kinderen te kunnen zorgen en de huur te betalen. Haar kinderen kunnen niet naar school. 
Het centrum biedt uitkomst aan onder andere deze moeder. Zo helpen wij deze gezinnen, zodat 
ook de kinderen een kans op een goede toekomst hebben. 
 

 
         Moeder Joy (22) met haar vijf kinderen                    Met zijn zessen in 1 kamer 
 
 
1.3 De inhoud van de lesstof 

Onze Modevakschool heeft kwaliteit en een persoonlijke benadering hoog in het vaandel staan. 
Tijdens deze opleiding wordt kennis gemaakt met diverse aspecten van het mode ontwerpen. De 
studenten leren mood boards maken, het tekenen van modefiguren en allerlei ontwerp-
oefeningen. Ook wordt veel tijd besteedt aan het verwezenlijken van het ontwerp. De studenten 
krijgen een naaiopleiding. Zij leren omgaan met de naaimachine en met verschillende industrie 
naaimachines, zodat zij later ook kans hebben op een baan in een fabriek.  
 
Het doel van dit programma is studenten te trainen van naaister tot modeontwerpers, afhankelijk 
van het leer- en ontwikkelniveau van de student. Gedurende de opleiding leren de studenten: 
 

• Het overbrengen van een creatief idee naar een concreet onderwerp (modeschetsen) 
• Een technische tekening maken van de schets 
• Een technische tekening omzetten in een patroon (patroon maken) 
• Een patroon gebruiken om een product te produceren (naaien) 

 
Ze worden ook getraind in het ontwerpen, produceren en verkopen van hun producten aan het 
publiek. Na afloop van de cursus zullen zij belangrijke technische en ontwerpvaardigheden hebben 
verworven die hen in staat kunnen stellen werk te vinden in de zeer competitieve 
mode/ontwerpindustrie. 
 
NB: Een vergelijkbare opleiding in Nederland zou tussen de € 3.000 tot € 5.000 kosten. 
Aangezien wij de meest kwetsbare meisjes en jonge vrouwen willen bedienen, betalen de 
studenten voor de opleiding geen fee. Het kan wel zijn dat zij om een kleine eigen bijdrage 
worden gevraagd in de vorm van het faciliteren van de lunch of de aanschaf van textiel. Dit 
versterkt het gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid. De overige operationele kosten 
worden gedekt uit ons programma van zelfredzaamheid. Wij verwijzen u graag naar paragraaf 
3.2 in dit projectplan voor meer informatie over onze programma voor zelfredzaamheid. 
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1.4 Focus op Life Skills 
 
 Een belangrijk onderdeel van deze opleiding is de nadruk op het leren en versterken van hun ‘life 
skills’. Gedurende het trainingsprogramma krijgen deelnemers handvatten om te kunnen 
ontdekken wie ze zijn, waar ze goed in zijn, hoe de samenleving functioneert, welke 
mogelijkheden er voor hen zijn en wat hun dromen en drijfveren zijn. Ook versterkt en ontwikkelt 
de deelnemer vaardigheden die hen helpt haar weerbaarheid te versterken en om te gaan met 
uitdagingen. Ook worden zij zich bewust van haar rol in de samenleving nu en in de toekomst. 
Hiernaast ontwikkelt zij vaardigheden zoals solliciteren en presenteren. Sommige studenten 
krijgen therapie voor rouwverwerking en counseling om hun zelfvertrouwen te versterken en ze 
voldoende weerbaar te maken.    
 
1.5 Onze trainer en coördinator stelt zich graag aan u voor  
 
De trainingen staan onder leiding van Lucy Mukhwana Kiruthi, een van onze lokale coördinatoren.  
Hieronder stelt Lucy zich graag aan u voor: 
 
“Mijn naam is Lucy, ik ben 39 jaar en heb een passie voor mode 
en heb veel ervaring in het trainen en begeleiden van studenten 
en in het opzetten van modeketens. Na het behalen van mijn 
studie BA in modeontwerp, heb ik zes jaar gewerkt bij een NGO 
in Zuid Afrika, eerst als trainer en later als brand manager. Hier 
heb ik de productie mogen leiden voor grote klanten zoals 
Woolworths, waar wij duizenden producten voor zowel de lokale 
als de internationale markt naar tevredenheid van de klant 
hebben kunnen produceren. Via Stop Poverty ben ik samen met 
mijn man en ons gezin in ons nieuwe avontuur in Oeganda 
gestapt. Als lokale partner hebben wij de missie om jonge 
kwetsbare meisjes en tienermoeders via een vakopleiding een 
echte toekomst te geven.  
 
Het is mijn droom om zulke jonge meisjes te zien transformeren van kansarme meisjes tot de 
steunpilaren van hun gezinnen en gemeenschap. Ik droom ervan dat zij succesvolle ondernemers 
worden en met grote, erkende modemerken, zowel lokaal (in Oeganda) als internationaal mogen 
samenwerken. Ik geloof in hen, en ik weet dat ze het zullen redden. 
 
Zoals het gezegde luidt: "Geef een man een vis en je hebt hem een dag lang gevoed, maar leer 
hem hoe hij moet vissen en je zult hem een leven lang voeden", hebben wij als lokale organisatie 
onze levensmissie gemaakt om ervoor te zorgen dat we een kwaliteitsopleiding in mode en design 
van wereldklasse bieden,, zodat deze meisjes in de rest van hun leven voor zichzelf en hun 
kinderen kunnen zorgen en ook de volgende generaties een goede toekomst tegemoet gaan.” 
 
Het is ons doel om de meest talentvolle studenten met een interesse in lesgeven, na onze opleiding 
train-de-trainer module op te leiden tot trainers, zodat zij op termijn als trainer bij ons aan de 
slag kunnen gaan, of elders dit mooie vak kunnen voortzetten. 

 
1.6 Carrièremogelijkheden 

Enkele mogelijkheden zijn: 
 

• Modeontwerper 
• Modeondernemer 
• Retailmanager 
• Modestyliste 
• Textielontwerper 
• Sieraden / Schoenen ontwerper 
• Persoonlijke shopper 
• Productiemanager 
• Naaister 
• Patroonontwerper 
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1.7 Toelating & selectieprocedure 

Alle aspirant-leerlingen zullen een intensief selectietraject moeten doorlopen om er zeker van te 
zijn dat ze de ijver hebben om te leren en de juiste houding en werkmentaliteit hebben. Ook wordt 
hun achtergrond gecontroleerd om er zeker van te zijn dat zij onder onze doelgroep vallen. Een 
laatste eis is dat de kandidaten een sterke passie hebben voor mode. 
 
1.8 Cursusduur 

Het programma heeft een looptijd van zes maanden met twee intakes per jaar. Er zijn maximaal 
30 studenten per cursus per intake. 

 
1.9 Benodigdheden 

Benodigde apparatuur en materialen:  
 

• 15 rechte steekmachines 
• 5 overlockmachines 
• 2 snijtafels 
• hangrails 
• 2 rollen stof voor samples 
• 30 stofschaar 
• 30 papierschaar 
• 30 sorteerliniaal 
• 30 1 meter linialen 
• Krijt 
• Markers 

• Stof- en papier pinnen 
• Naaigaren 
• Kartelwiel voor textielmarkering  
• Rollen bruin patroonpapier (zacht) 
• Rollen bruin patroonpapier (hard) 
• Handnaalden 
• Potloden 
• Pennen (rood, zwart, blauw) 
• Whiteboard 
• Whiteboard markers 

 
 
1.10 Hoe gaan de klassen eruit zien? 

 
Zo gaan onze klassen er uit zien: 
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1.11 Verwachte resultaten 

• Een nationaal erkend certificaat van de Directorate of Industrial Training (DIT). 
• De jonge moeders zullen in hun eigen behoeften en die van hun kinderen kunnen voorzien. 
• Met de verworven vaardigheden zullen onze afgestudeerde meisjes en vrouwen in de 

mode-industrie kunnen concurreren met andere afgestudeerden van andere instellingen, 
niet alleen op nationaal niveau maar ook op internationaal niveau. 

• Uit deze opleiding komen ondernemers voort die op hun beurt zullen bijdragen aan het 
creëren van banen in de verschillende gemeenschappen, waardoor de levensstandaard in 
rurale gebieden zullen worden verhoogd. 

• Op termijn: Ze zullen toegang krijgen tot onze productiehubs, waardoor ze maximale 
ervaring kunnen opdoen in mode en design sector en eerlijk kunnen verdienen. 
 

1.12 Budget 

Equipment/Machines Hoeveelheid Stukprijs (UGX) Totaal (UGX)   Totaal (EUR) 

Rechte steekmachine 15  1.100.000 16.500.000 4.583 

Overlockmachine 5 1.500.000 7.500.000 2.083 

Snijtafels 2 2.000.000 4.000.000 1.111 

Hangrails 4 150.000 600.000 167 

Sample van stoffen (Rollen) 2 200.000 400.000 111 

Stofschaar  30 200.000 6.000.000 1.667 

Papierschaar 30 40.000 1.200.000 333 

Sorteerliniaal 30 40.000 1.200.000 333 

1 meter linialen 30 40.000 1.200.000 333 

Kleermakers krijt/potlood 30 25.000 750.000 208 

Markeerstiften (pakket) 30 60.000 1.800.000 500 

Stofpinnen (pakket) 30 15.000 450.000 125 

Papierpinnen (pakket) 30 15.000 450.000 125 

Naaigaren 30 10.000 300.000 83 
Kartelwiel voor 
textielmarkering 30 30.000 900.000 250 

Bruin patroonpapier (zacht) 10 100.000 1.000.000 278 

Bruin patroonpapier (hard) 6 120.000 720.000 200 

Handnaalden 30 25.000 750.000 208 

HB pennen (packet) 4 25.000 100.000 28 

Pennen (3 kleuren) 6 20.000 120.000 33 

Whiteboard 2 800.000 1.600.000 444 

Whiteboard markers (packet) 2 75.000 150.000 42 

Tape 30 10.000 300.000 83 

Totaal   47.990.000 13.331 

     
Onverwachte kosten 10% 
(fluctuering prijzen, transport, 
etc.) 

  4.799.000 1.333 

Totaal   52.790.600 € 14.664 
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2. Probleemsituatie 
 
 

2.1 Algemeen 
 
Oeganda staat bekend als ‘de parel van Afrika’ en wordt bevolkt door ongeveer 52 stammen. 
In dit veilige en vriendelijke land aan het Victoriameer, waar de rivier de Nijl ontspringt, vind 
je het beste van wat het continent te bieden heeft. Tropisch weer, een schilderachtig landschap 
en een vriendelijke bevolking. Slechts enkele tientallen jaren geleden teisterde het terroristische 
regime van Idi Amin Oeganda, maar inmiddels is het land stabiel. De Oegandezen werken 
samen hard aan de wederopbouw van hun land. Door de groeiende HIV/aidsepidemie, 
onvoldoende onderwijsmogelijkheden en de bijna totale afhankelijkheid van landbouw, is er 
nog een lange weg te gaan naar algemeen welzijn. Daarnaast is er vooral op het platteland 
grote behoefte aan schoon drinkwater om ervoor te zorgen dat dodelijke ziektes, zoals tyfus, 
dysenterie en cholera - en daarmee de kindersterfte - tot een minimum worden teruggebracht. 
Toegang tot onderwijs, werkgelegenheid en een inkomen voor de allerarmsten is van cruciaal 
belang voor hoop op een goede toekomst. 
 
Vanwege deze schrijnende situatie is Stop Poverty een aantal jaren geleden gestart met 
armoedebestrijding in Oeganda. Sinds 2020 hebben wij voor Oeganda als focusland gekozen. 
 
2.2   Oost-Oeganda: een groot deel van de bevolking is extreem arm 
 
Hoewel de Oegandese economie de laatste jaren goed 
vooruit gaat, behoort het land nog altijd tot een van de 
armste landen ter wereld (op de Human Development 
Index staat Oeganda op plaats 137 van de 157 landen). 
Een groot deel van de Oegandese bevolking kan niet of 
nauwelijks in de dagelijkse levensbehoeften voorzien. Dit 
geldt vooral voor de regio’s Noord en Oost-Oeganda, waar 
84% onder de armoedegrens leeft. Ruim 50 % van de 
bevolking kan zich slechts één maaltijd per dag 
veroorloven (bron Daily Monitor 2014). Ongeveer 85% 
van de bevolking is werkzaam in de landbouw. Het 
grootste deel van de productie is voor eigen gebruik. Zij 
verbouwen vooral gierst, cassave en wat fruit. Zij hebben 
niet de kans om exportproducten te verbouwen. 
Daarnaast is toegang tot de wereldmarkt nihil. Verreweg 
het grootste deel, ongeveer 80% van de lokale bevolking 
heeft geen aanvullende inkomsten. Verder is vooral in dit 
deel van het land de overheidsinfrastructuur voor educatie 
en gezondheid ontoereikend. Hierdoor blijft de kwaliteit 
van leven op het platteland zeer schrijnend.  
        
         Armoede in de dorpen   
2.3   Tienerzwangerschappen in Oeganda een epidemie 
 
In Oeganda krijgt 25% van de tienermeisjes haar eerste kind. Aangezien jaarlijks meer dan 
1 miljoen kinderen in Oeganda worden geboren en een derde van de bevolking onder de 
negentien is, gaat het over vele duizenden tienerzwangerschappen per jaar. Dikwijls worden 
deze meisjes van school gestuurd wanneer ze zwanger worden en komen niet meer terug. 
Tieners in Oeganda hebben geen toegang tot informatie en diensten zodat ze zichzelf kunnen 
beschermen tegen een ongewenste zwangerschap en zelf keuzes kunnen maken over hun eigen 
lichaam en toekomst. Hiernaast zijn meisjes en jongens niet gelijk. Een meisje is in Oeganda 
net als in veel andere ontwikkelingslanden minder waard dan een jongen. Naar school gaan 
heeft geen prioriteit, haar belangrijkste rol is: moeder en echtgenote. Als meisjes niet naar 
school gaan, wordt van deze jonge meisjes verwacht dat meehelpen om het inkomen van het 
gezin te verhogen. Thuis lopen zij bovendien een veel groter risico slachtoffer te worden van 
huiselijk geweld, mishandeling en verkrachting (vaak door mannen uit de eigen familie). 
 
Eén van onze plaatselijke medische adviseurs is Dr. Christine. Haar zusje Claire heeft vanwege 
de schande voor haar familie zelfmoord proberen te plegen. Haar vader was voorganger van een 
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kerk. Uiteindelijk heeft zij haar baby gekregen en proberen haar kind te voeden. Zij en haar baby 
hebben maandenlang honger geleden en bleven verstoken van medische verzorging voor haar 
baby door een gebrek aan geld. Uiteindelijk is zij in de prostitutie beland om voor haar kind te 
zorgen. Zondag in het kerkkoor, doordeweeks op de straten van Kampala. Een pijnlijke realiteit 
voor veel meisjes. 
 
Dit schrijnende verhaal laat de kwetsbare en benarde positie zien van deze jonge meisjes in 
Oeganda. Vanwege het stigma proberen jonge meisjes regelmatig op gevaarlijke manieren de 
zwangerschap illegaal te beëindigen, of zij worden verplicht te trouwen. Maar de meeste meisjes 
worden verstoten en komen zwanger of met hun pasgeboren baby op straat te staan. Zij hebben 
geen opleiding om zichzelf en hun kind te kunnen onderhouden. Hierdoor is prostitutie vaak de 
enige uitweg om voor hun kind te zorgen. Een schrijnend en mensonwaardig bestaan. Zonder 
hoop op een goede toekomst. 
 
2.4 De doelgroep 
 
Kansarme meisjes en jonge moeders, in de leeftijd van 13 tot en met 25 jaar.  
 
 
3. Visie & aanpak 
 
 
3.1 Een integrale aanpak voor een duurzaam resultaat 
 
Stop Poverty heeft voor Oeganda de visie ontwikkeld van community development en 
zelfredzaamheid. Door deze integrale aanpak wordt ervoor gezorgd dat het project uiterlijk in 
2024 volledig zelfstandig is. De aanpak omvat:               
             Figuur 1: Onze integrale aanpak 
ü Educatie: Door te investeren in 

onderwijs aan kansarme kinderen via 
vakopleiding en begeleiding te bieden 
aan de lokale gemeenschap, 
versterken wij de lokale kennis en 
vaardigheden. Zo werken wij aan 
duurzame capaciteitsopbouw. 

ü Gezondheid: Door te investeren in 
concrete gezondheidsinitiatieven 
dragen wij bij aan een betere 
gezondheid. Wij werken hiernaast aan 
het versterken van de eigen kracht 
van meisjes. Leerlingen krijgen indien 
nodig therapie voor rouwverwerking 
en counseling om hun zelfvertrouwen 
te versterken en ze voldoende 
weerbaar te maken.      

ü Werk en inkomen: Door te 
investeren in arbeidsmogelijkheden 
via vakopleidingen en ondernemerschap te stimuleren via microfinanciering, wordt werk en 
een inkomen gecreëerd voor de lokale bevolking. Dit werkt zelfredzaamheid in de hand, wat 
cruciaal is voor onze exit-strategie. 

ü Zelfredzaamheid: Door te investeren in inkomens-genererende projecten creëren wij een 
structureel lokaal eigen inkomen. Dit wordt gebruikt om (op termijn) de operationele kosten 
van onze lokale projecten te dekken, vooral voor ons onderwijsprogramma. Zo zijn onze 
projecten op termijn volledig zelfvoorzienend en onafhankelijk van sponsoring. 
 

3.2 Exit-strategie: Volledige zelfredzaamheid in 2024 
 
In plaats van eindeloos te blijven betalen is een plan voor zelfredzaamheid veel efficiënter. 
Om per 2024 volledig zelfstandig te kunnen zijn van (buitenlandse) sponsors wordt 
landbouwgrond aangekocht. Op deze grond worden gewassen verbouwd, waarbij de 
opbrengsten van de oogsten volledig ten goede komen – aan onze programma’s in 
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Oeganda. Door te investeren in inkomens-genererende projecten creëren wij een 
structureel lokaal eigen inkomen. Dit wordt gebruikt om (op termijn) de operationele 
kosten van onze lokale projecten te dekken, nadrukkelijk voor (vak)onderwijs in Oeganda. 
Zo zijn onze projecten in Oeganda op termijn volledig zelfvoorzienend en onafhankelijk 
van sponsoring. 
 
Bijeffect: op het Oegandese platteland bestaat een hoog percentage werkeloosheid. Door 
onze landbouwprojecten dragen wij bij aan de lokale werkgelegenheid. 
 
 
                   Figuur 2: Gele veld is toenemende zelfredzaamheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadere toelichting: 
Diversiteit in producten zal worden toegepast. De verbouwing van mais en bonen zal 
tweemaal per jaar een oogst geven. Suikerriet wordt één keer per 12 tot 18 maanden 
geoogst, maar is veel winstgevender. In een later stadium kan ook veeteelt en 
melkproductie worden toegevoegd. Uiteraard zal dit in samenwerking met de lokale 
bevolking worden ontwikkeld.  
 
Ons model zorgt er reeds voor dat met eerdere investeringen de zelfredzaamheid voor 
basis- en middelbaar onderwijs inmiddels is gegroeid. Het doel is via deze weg de 
zelfredzaamheid van het trainingsprogramma voor tienermoeders te kunnen garanderen 
voor de lange termijn. Zo zijn wij in staat ook op de lange termijn deze meisjes en hun 
jonge gezinnen te helpen aan een betere toekomst in Oost Oeganda. 
 
 
“Stop Poverty geeft geen vis, maar reikt de hengel aan en brengt de kennis en 

vaardigheden over waardoor mensen zelf de vis kunnen vangen.” 
 
 
4. Werken met onze lokale partner 
 
 
4.1 Rol voor de lokale bevolking: betrokkenheid en eigenaarschap 

 
Voor Stop Poverty is de rol van de lokale bevolking van essentieel belang. Alleen 
samenwerken met lokale mensen kan ervoor zorgen dat het project verankerd raakt; als 
iets het succes van een ontwikkelingsproject bepaalt is het de onafhankelijkheid van de 
mensen ter plaatse. De lokale partner en de doelgroep zijn hierbij de eigenaar van de 
verandering. Dit maakt ze deelverantwoordelijk voor het verloop en de duurzaamheid van 
het project. De rol van Stop Poverty hierbij is proactief projecten selecteren, waarbij 
compassie, kwaliteit, integriteit en transparantie kernbegrippen zijn. Deze werkwijze stelt 
ons in staat om onze kennis en ervaring in te zetten om onze projecten tot een succes te 
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maken. Onze hulp gaat dus verder dan geld alleen. We begeleiden deze organisaties en 
helpen hen de activiteiten nog effectiever te maken op de lange termijn.  
       
Stop Poverty werkt op 3 niveaus samen met de lokale bevolking: 1) Samen met onze lokale 
partnerorganisatie, 2) Samen met de lokale gemeenschap/dorp, en 3) Samen met de 
(lokale) overheid. 
 
1) Stop Poverty heeft een lokale stichting in Oeganda opgericht, waar Stop Poverty twee 

zetels heeft binnen het bestuur. Op deze manier is directe betrokkenheid en de 
garantie van sponsorgelden verzekerd. De drie overige bestuursleden zijn Oegandees. 
Zij vormen de meerderheid van het bestuur en zorgen voor lokale betrokkenheid en 
de continuïteit van onze projecten (op het moment dat Stop Poverty zich terug kan 
trekken). De statuten zijn pro bono opgesteld door Johnson Kwesigabo, afgestudeerd 
aan de Harvard Law School en senior partner van het gerenommeerde advocaten- en 
notarissenkantoor Kwesigabo, Bamwine & Walubiri. De statuten zijn vrij toegankelijk. 
De statuten omarmen de visie en aanpak van Stop Poverty. In de statuten is bovendien 
een quotum opgenomen dat tenminste 70% van alle leerlingen uit families komen die 
leven rond of onder de armoedegrens van ca. € 25,- per maand. De statuten voorzien 
ook in een anti- corruptie beleid.    

2) Projecten worden in nauwe samenwerking gerealiseerd met de ‘lokale council’, ofwel 
de raad van ‘chiefs’ of dorpshoofden en de lokale bevolking. Ook wordt altijd een eigen 
bijdrage gevraagd. Daarnaast willen wij maximale betrokkenheid van de dorpelingen 
zelf. Voor de bouw van het Community Development Centrum is dat zij een bijdrage 
leveren aan het aanleggen van een weg tussen het nabij gelegen dorp en het centrum, 
dit kan zowel financieel als in arbeid. Een ander voorbeeld hiervan is dat voor iedere 
waterinstallatie die wij financieren een lokaal gemeenschapscomité wordt opgezet om 
het onderhoud en vervanging te organiseren. Zij zijn tenslotte eigenaar.  

3) Ook is het goed om nauwe contacten met de lokale overheid te hebben. Wij vinden 
namelijk dat de overheid ook een verantwoordelijkheid heeft in de armoedebestrijding 
van het land. Zo is een inspecteur van het Ministerie van Onderwijs (Sub county Chief) 
tevens bestuurslid van het lokale bestuur en ondersteunt de lokale en centrale 
overheid ons financieel en niet-financieel om onze doelstellingen te bereiken. 

 
4.2 Even voorstellen: onze lokale coördinator Moses Kamau 
 
Om dit mooie werk in goede banen te leiden krijgt Lucy ondersteuning van haar man Moses. 
Moses stelt zichzelf hieronder graag aan u voor. 
 
“Mijn naam is Mozes Kamau en mijn motto in het leven 
is: perfectie is een weg en geen bestemming; elke dag 
leer ik van alle dingen om ons heen en probeer ik het 
steeds een stukje beter te doen. Opgeven is geen optie. 
Na een aantal jaar als ICT-er te hebben gewerkt in de 
commerciële sector, heb ik in 2014 ontslag genomen om 
mijn passie te volgen, namelijk om de jeugd relevante 
vaardigheden te leren zodat zij in staat zijn zelf een vak 
uit te oefenen en daar trots op kunnen zijn. Samen zorgen 
wij ervoor dat leerlingen vertrouwen krijgen in hun 
toekomstcarrière en we bieden hulp aan wanneer dat 
nodig is.  Wat ons onderscheidt van andere 
vakopleidingen is dat we altijd streven naar 
uitmuntendheid en hoogwaardige kwaliteit. Ik ga graag 
een persoonlijke relatie aan met iedereen met wie ik werk. Ik ben er trots op dat we onze 
studenten persoonlijk kunnen volgen en leren kennen, zodat we hen individueel en als 
team kunnen helpen. Ik zie mijn werk meer als hobby, omdat ik het werk doe wat ik lief 
heb en er van houd.”  
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5. Over Stop Poverty 
 
 
5.1 Achtergrond 
 
Stop Poverty is in 2006 ontstaan vanuit een spontane actie opgezet door Irene Kruizinga, 
de dochter van onze huidige voorzitter. Het begon allemaal toen Irene in Indonesië werd 
geconfronteerd met de vele slachtoffers die een natuurramp had gemaakt. Zij besloot een 
inzamelingsactie te organiseren voor noodpakketten. Irene zag dat je met een kleine 
bijdrage, een stukje vindingrijkheid en met hulp van lokale experts vele mensen kon 
helpen. Dankzij de kennis over de bevolking, de cultuur en de expertise van vakmensen 
ter plekke kon op een effectieve en efficiënte manier noodhulp worden geboden aan 
duizenden ramp slachtoffers. 
 
Deze werkwijze bleek ook voor de lange termijn te werken. Met hulp van lokale organisaties 
en onze sponsors hebben wij de afgelopen jaren diverse mooie projecten mogen uitvoeren 
in diverse landen. 
 
Wat ooit is ontstaan door een spontane actie is uitgegroeid tot een kleine, professionele 
(vrijwilligers)organisatie specifiek gericht op community development in Oeganda. Op 
deze manier verwachten wij in de toekomst nog succesvoller te kunnen zijn. 
 
Protocol for Partnership 
Stop Poverty werkt samen met haar partners volgens vaste kernwaarden. Dit wordt 
onderstreept door ons Protocol voor Partnerschap, waarbij wij ons focussen op: 
 
1. Compassie: Stop Poverty werkt alleen samen met organisaties die een “hart voor de 

armen” hebben. 
2. Karakter: Stop Poverty werkt alleen samen met organisaties die een hoog niveau 

hebben aangetoond op integriteit, betrouwbaarheid, transparantie en accountability. 
3. Competentie: Stop Poverty werkt samen met organisaties met de hoogste norm, 

zowel in efficiëntie, nauwkeurigheid, communicatie, professionaliteit en die een 
bewezen trackrecord hebben op het gebied van een duurzame impact voor de armen. 

 
5.2  Onze garanties 
 
Stop Poverty biedt met dit project: 
• Een maximaal rendement van uw financiële 
        ondersteuning. 
• Een project dat professioneel wordt geleid en gemonitord. 
• Een innovatief en duurzaam initiatief met impact voor de allerarmsten. 
• Een duidelijke terugkoppeling over de voortgang naar de sponsors. Dit kan op 

allerlei manieren en hierover kunnen maatwerk afspraken met sponsors worden 
gemaakt. 

 
5.2 Monitoring projecten en communicatie 
 
Onze projecten worden actief gemonitord en worden jaarlijks geëvalueerd door Stop 
Poverty, in vele gevallen samen met externe lokale ontwikkelingsconsultants. Tevens 
maken audits door een extern accountantskantoor onderdeel uit van de procedure. 
 
Als sponsor wordt u door Stop Poverty geïnformeerd over de voortgang van het project. 
Dit kan de sponsor gebruiken voor in- en externe communicatie.  
 
Stop Poverty is deelgenoot aan het bestuur van haar lokale partner. Met een 40% 
stemrecht heeft Stop Poverty de facto een vetorecht. Door internetbankieren kan Stop 
Poverty alle financiële transacties monitoren in Oeganda. 
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5.3.  Samenwerken met lokale partijen in Oeganda 
 
                                                                                                                                      
Stop Poverty is zeer verheugd dat het 
advies en ondersteuning krijgt van 
diverse overheidsinstanties. Een van de 
ministers van de centrale Oegandese 
regering Mozes Kizige heeft Stop Poverty 
met raad en daad bijgestaan. Voor een 
project in het Jinja district, zonder 
infrastructuur zoals Electra, riolering, 
heeft de Minister de aanleg van elektra 
toegezegd. De Oegandese Dr. Rosette 
Morrison van het internationaal Strafhof 
in Den Haag heeft ons juridische 
bijgestaan. Op lokaal niveau zal de 
overheid, de LC (local Councel) en 
leiders, in samenwerking met Stop 
Poverty, de weg naar ons project, 5,4 
km verharden.  
      
    

  Minister Kizige (gele shirt), voorzitter Arie Kruizinga en Rosette Morrison (2e van rechts) 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

5.4 Aanbevelingsbrief Nederlandse Ambassade in Kampala, Oeganda 
  
De Nederlandse Ambassade heeft een aanbevelingsbrief geschreven op 2 augustus 2017 
voor het werk van onze lokale stichting in Oeganda. Doordat er regelmatig contact is over 
de voortgang van de projecten is de Ambassade bekend met ons werk in Oeganda. De 
Ambassade geeft ook adviezen. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

5.5 Gegevens van Stop Poverty 
 
Stop Poverty  
Postbus 50094      
1305 AB Almere 
Nederland 

       
www.stop-poverty.org 
KVK: 39097794 
 
Bankgegevens: 
Rekeningnummer: NL46 RABO 0104 7380 81 
Rabobank Almere 
Landdrostdreef 100 
1314 SK Almere 
SWIFT/BIC: RABONL2U 

 
Aantal bestuursleden: 3 
Voorzitter:  Arie Kruizinga 
Penningmeester: Mohsen Shirsoleiman 
Secretaris:  Bart Lindeman 

 
Advies medewerkers Stop Poverty: 

 
1. Drs. Irene Kruizinga, adviseur Stop Poverty (projectleider Oxfam) 
2. Drs. Stephanie Cornelisse, Educatie (projectleider NS) 
3. Drs. Mathijs Brouwer, International Development Specialist 
 

 
Raad van Advies Afrika:  

 
1. Drs. Irene Mutyaba, Algemeen Directeur (Inspectie van Onderwijs) 
2. Drs. Alef Meulenberg, Ontwikkelingswerk Zuid-Afrika (Rhiza/Babuyile) 
3. Dr. Johnson Kwesigabo, (Harvard Law school graduate advocaat en boer 

Oeganda) 
4. Dr. Rosette Muzigo-Morrison (jurist Internationaal Strafhof Den Haag) 

 
 

 
 
 
 
 
ANBI sinds 1 januari 2008 RSIN nummer: 817592659 
 

 
 
 
Alle Stop Poverty jaarrapporten worden sinds 2008 (zie onze website) gemaakt door:  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

Samen werken aan een waardevolle 
toekomst voor deze meisjes!  

Helpt u mee? 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Doelgerichte armoedebestrijding, transparant & effectief 
 
 
Nelson Mandela:   
                                                        
"Zoals slavernij en apartheid, is armoede niet natuurlijk.  
Het is door mensen gemaakt en kan overwonnen en uitgewist worden  
door de acties van mensen. 
Het overwinnen van armoede is niet een gebaar van liefdadigheid, maar van gerechtigheid. 
Het is de bescherming van een fundamenteel recht,  
namelijk het recht op waardigheid en een fatsoenlijk bestaan".  
 
Het bevorderen van zelfredzaamheid is de centrale speerpunt van het Stop Poverty beleid. 
Door het geven van structurele hulp zoals veilig drinkwater, educatie, microkredieten en  
medische zorg, bouwt Stop Poverty mee aan een hoopvolle  toekomst voor kansarme mensen.  
Velen van hen leven rond de armoedegrens van ca. € 25,- per maand! 
Noodhulp, voor mensen die alles hebben verloren, door overstromingen, cyclonen of op andere  
wijze, blijft noodzakelijk. Individuele hulp, bijvoorbeeld door een operatie van kinderen of  
ouderen, die dit niet zelf kunnen betalen, is eveneens een aandachtsgebied van Stop Poverty. 
 
 
 
        WATERVOORZIENING                          NOODHULP                  MEDISCHE HULP        

        
                                                                                                                                                         
                  EDUCATIE              (WEES) KINDEREN                MICROKREDIET   

                    
            
                
 
 
                                                                                
                                         
Stichting Stop Poverty     
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