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In deze jaren is een particulier initiatief vanuit Oeganda uitgegroeid tot de “Mother Aïda foundation”
De Mother Aida school in Lira (Oeganda) is opgericht in 2009 door Lydia Amongi.
In 2016 zijn Lydia Amongi en Meta de Vries samen gestart met het opzetten van een haakproject
voor moeders van de Mother Aïda school.
We hebben de vrouwen geleerd om van plastic afvalzakjes tassen te haken. 12 Vrouwen zijn hiermee
gestart en de tasjes hebben we in Nederland verkocht in de kerk en privésfeer. De keuze om met
plastic afval te werken is genomen omdat hieraan geen kosten zijn verbonden en bewustwording
ontstaat rondom plastic afval!
Het doel wat we voor ogen hebben is de vrouwen vaardigheden leren om inkomen te verwerven.
Als microkrediet en stimulans heeft elke vrouw een geit gekregen om het gezinsinkomen te
stimuleren en te sparen d.m.v het fokken met de geit. Met als bedoeling de bekostiging van het
schoolgeld voor de kinderen.
De regiochief in Lira heeft de start van dit project bijgewoond en de eerste 12 geiten aan de vrouwen
overhandigd.
De verkoop in Nederland verliep niet echt goed want de wereldwinkel waar we mee wilden
samenwerken stelt hoge eisen aan de kwaliteit en ziet dit product niet op de Nederlandse markt.
We zijn daarom op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om het haakproject verder te
ontwikkelen.
De vrouwen haken nu sinds eind 2018 babydekentjes voor een Nederlandse webshop. Ook dit loopt
nog niet echt goed. Er zijn problemen met transport, kwaliteit etc. We zijn nog steeds zoekende hoe
we dit haakproject verder moeten ontwikkelen. De groep bestaat nog steeds uit ongeveer 12
vrouwen. De kwaliteit van het haakwerk is sterk toegenomen maar we moeten misschien ons meer
gaan richten op de lokale verkoop.
In Nederland zijn er veel acties gevoerd om de school in Lira te ondersteunen en er zijn t/m dec 2018
200 geiten geplaatst in de gezinnen.
Acties:
Bloemschikworkshops in De Hofkerk in Delft met sponsoring van de bloemen (twee keer per jaar)
Pannenkoeken bakken in De Hofkerk ( één keer per jaar)
Geit in de klas ( 2 scholen in 2018 )
Donaties:
Particuliere donaties en geitenverkoop gedurende het hele jaar.
In september 2018 is de Mother Aïda foundation geregistreerd in Afrika en is de website gemaakt en
gelanceerd.
www.motheraida.org

Financiële verantwoording 2016 t/m 2018

Inkomsten vanuit donaties en acties: €6350,22

Uitgaven: plaatsing van 200 geiten:

€5000,00

Transport en dierenarts :

€1000,00

Haakproject

:

€ 220,00

Bank/adm/website

: € 130,22

Totaal

: €6350,22

Informatie:

De foundation is opgericht in 2018 en komt voort uit een gezamenljjk initiatief van Lydia Amongi
uit Oeganda en Meta de Vries uit Nederland.
De foundation werkt aan de toekomst voor gezinnen in Lira in Noord Oeganda. Onderwijs is de
sleutel tot het verbeteren van leefomstandigheden en onafhankelijkheid.

Missie
Het krijgen van een harmonieuze, productieve en economisch onafhankelijke
gemeenschap vol duurzame ontwikkeling.
Visie
Het verbeteren van de leefomstandigheden van de gemeenschap door
belangenbehartiging en zelfstandigheid.

Een stukje geschiedenis
Lydia Amongi heeft samen met haar man de Mother Aida Nursery and Primary school opgericht
tijdens de burgeroorlog. De naam van de school is een ode aan de moeder van Lydia, Aïda, die
haar dochter gestimuleerd heeft om te studeren .

Lydia’s man overleed plotseling op jonge leeftijd en Lydia is doorgegaan met het ontwikkelen van
de school en de community van alleenstaande moeders. Zij ziet dit als haar levenswerk .
In 2016 tijdens een reis met Edukans raakten Lydia en Meta met elkaar bevriend en is de
samenwerking begonnen. Samen hebben zij een haak-en geitenproject opgezet. De vrouwen van
de community haken van zwerfplastic, tassen.

Wat we nu doen
Elk gezin van de Mother Aïda school krijgt een geit als ze hun kinderen op school inschrijven.
Deze geit is een fokgeit en je moet dit zien als een spaarpot om schoolgeld en bv. uniformen van
te betalen. 7 Geiten kun je ruilen voor een koe, de melk hiervan geeft inkomen. De ouders die een
geit ontvangen beloven dat ze de opbrengsten van de geiten zullen investeren in het onderwijs van
hun kinderen. Met hulp van donaties uit Nederland worden de geiten gekocht.
In 2017 heeft Lydia een bezoek gebracht aan Nederland en heeft ze een presentatie gegeven in De
Hofkerk in Delft voor de donateurs .
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