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Jaarverslag   Mother Aïda Foundation       2019 

 

In 2019 is er veel gerealiseerd op de Mother Aïda school. In juli 2019 zijn Albert 

en Meta de Vries naar Oeganda geweest en hebben ze een inventarisatie 

gemaakt van de stand van zaken , de realisatie en afspraken gemaakt met het 

bestuur van de foundation. Dit reisverslag vormt de basis voor dit jaarverslag. 

 

Realisatie t/m juli 2019 

Bezoek Mother Aída foundation Oeganda    15-23  juli 2019 

School: 

 

Schoolomgeving 

*De bouw van een keuken (bijna klaar ) met hulp van de overheid 

*Voorbereidingen voor nieuwe toiletten met het graven van een septic tank 

*De waterpomp met leidingen en tappunt is gerealiseerd met hulp van 

donaties , de kinderen krijgen nu regelmatig water, de koks hoeven niet ver 

meer te lopen om water te halen, de schooltuin kan besproeid worden, 

mensen van de community mogen na schooltijd water tappen. Een enorme 

vooruitgang. 

*De schooltuin in wording ligt klaar om gebruikt te worden. 



*Een deel van de omheining is gerealiseerd en er liggen stenen klaar voor het 

vervolg. Dit is erg belangrijk om alle andere dingen zoals het houden van 

kippen, de schooltuin etc. te realiseren. 

Er wordt nu veel gestolen. De waterpompspullen worden elke dag door de 

bewaker mee naar huis genomen nu. Als de omheining er is hoeft dat niet 

meer. De bouw van de omheining is dus prioriteit maar gaan we niet van 

donaties betalen. 

*Schoolborden zijn kaal….er is verf meegenomen , ouders gaan dit realiseren. 

*Er is een klaslokaal te weinig nu een afdakje voor een groep. 

*Er wordt gekookt op school, de ouders brengen weer voedsel mee nu de 

oogst weer goed is. Dit is belangrijk omdat ouders verantwoordelijk moeten 

blijven voor hun kinderen wat betreft het betalen van het schoolgeld enz. Er 

wordt door de schoolaccountant, die er nu 2 maanden werkt netjes 

bijgehouden wat er aan voedsel en schoolgeld binnenkomt. 

*Er staan twee speeltuigen die in zeer slechte staat zijn, dit moet weg. 

* De weg naar de school toe is in zeer slechte staat. 

 

Team en onderwijs 

*Het team van de Mother Aïda school is jong en heeft behoefte aan 

onderwijsinhoudelijke training. 

Het onderwijs is klassikaal , veel herhalingen , veel passief lesgeven. Het niveau 

van het Engels is vrij hoog. 

Er is te weinig schoolmateriaal zoals een bibliotheek die ontbreekt. Wel hebben 

de kinderen allemaal schriften en pennen. 

De directeur is er nu 7 jaar en is een coachende schoolleider met ambities. Hij 

wil graag nascholing voor zijn team. Hij is erg betrokken bij de ouders en de 

community.  

Het team gaat fijn met elkaar om , fijne sfeer. 

De overige staf bestaat uit: 2 koks, een bewaker en een klusjesman. 



 

 

 

Leerlingen 

* Er zijn in dit semester 150 leerlingen . Vooral de jongere groepen zijn groot. 

De bovenbouw is te klein en ze missen P7. Dit is daardoor voor sommige 

ouders een reden hun kinderen hier niet op school te doen. Belangrijk om dit 

wel te realiseren. 

Er zijn in verhouding erg veel meisjes op school. Positief!!  Een aandachtspunt 

is om deze meisjes ook in de bovenbouw op school te houden ( geen dropouts) 

De kinderen gaan heel erg fijn met elkaar om. 

De kinderen zijn gezond, er is veel aandacht voor hygiëne, controle hierop elke 

dag. Er is veel aandacht voor sociale omstandigheden en welbevinden van de 

gezinnen. 



 

 

 

 

Ouders 

De ouderbetrokkenheid is erg groot. Er zijn regelmatig ouderbijeenkomsten. 

Ouders kiezen bewust voor de Mother Aïdaschool voor de kleinschaligheid en 

het goede onderwijs . Het is een privéschool en daardoor wel wat duurder met 

het schoolgeld. In tijden van bv weinig inkomen is dat soms een reden om te 

verkassen naar een overheidsschool. Ouders moeten soms ook keuzes maken 

welke kinderen wel/ niet naar school gaan omdat het schoolgeld veel is. De 

geitenspaarpot is erg helpend hierbij. Ouders krijgen voorlichting over hygiëne 

enz. Vrouwen worden gestimuleerd in hun onafhankelijkheid. Gezinnen helpen 

elkaar in de community. 



 

 

 

 

Contacten school en omgeving 

De school is het hart van de community en er zijn contacten met sociaal 

werkers, kerk, overheid, inspectie, regio overheid, burgemeester etc.  

 

 

Plannen voor de school en doelen voor de komende jaren 

 

School   doelen: 

*Trainingen voor de leerkrachten 

*Schone toiletten 

*Planten van bomen 

*Lokalen verbeteren 

*Schoolmaterialen 

*Meubilair 

*Zonnepaneel/ computers 



* Huisjes voor de leerkrachten 

*Omheining voor de schoolcompound 

 

Afspraken: 

*Joe, de hoofdmeester en Eveline, de accountant  gaan computerlessen volgen 

bij Lydia aan huis waar  twee laptops en stroom aanwezig zijn. Het doel is om 

Joe te leren om in Word te werken en de geitenlijst samen te stellen op de 

computer.  Eveline gaat ook leren typen om de administratielijsten te leren 

maken op de computer. 

*In de toekomst zal Lydia ook computertaken gaan delegeren en alleen nog 

controleren en aansturen. 

*Het land van de school staat op naam van de foundation. Ook de schooltuin 

staat op naam van de foundation. 

*Er is ook nog privéland van Lydia waar de koeien gehouden gaan worden dit 

ligt niet naast de school maar verder weg. Op de schoolcompound mogen geen 

koeien gehouden worden. 

Foundation: 

De Mother Aïda foundation is het overkoepelende orgaan, zoals een paraplu 

waar de school onder valt. 

De bestuursleden zijn met elkaar verantwoordelijk voor de doelen en moeten 

elke twee weken even met elkaar afstemmen hoe alles gaat. Er moet een 

jaarverslag gemaakt worden voor de overheid om weer elk jaar opnieuw 

geregistreerd te kunnen worden. Het bestuur heeft nu de eerste vergadering. 

 

De doelen voor de foundation voor de komende jaren: 

*Vervolgen van het uitgeven van geiten aan nieuwe gezinnen(donaties) 

*Voedselprogramma voor de school  (ouders blijven voedsel geven en 

verantwoordelijk hiervoor maar we gaan investeren in kippen, de eerste 20 

kippen in 2019 (donaties) 

Ook wordt er geld op de bank gezet om in droge tijden als er geen voedsel 

gegeven kan worden door de ouders, voedsel in te kunnen kopen. 



* Er worden aan het eind van 2019 2 koeien gekocht en op het land van Lydia 

geplaatst. (donaties) 

*De schooltuin wordt gerealiseerd zodra de omheining klaar is. (2020) 

*De waterpomp moet verder continue blijven werken, hiervoor wordt geld op 

de bank gezet voor onverwachte zaken 

De donaties vanuit Nederland worden dus alleen ingezet voor , geiten, 

koeien, kippen en voedsel en water. 

De laatste donatie vanuit Nederland van  €1500 voor het voedselprogramma : 

waterpomp , voedselbudget, kippenvoer(spaargeld) en geiten vervoer voor de 

komende plaatsingen en een deel waar ze zelf keuzes in gaan maken en die aan 

ons verantwoorden. 

 

 



  

In het bestuur zitten mensen vanuit diverse disciplines zij hebben allemaal een 

eigen aandeel en verantwoordelijkheid. 

De bestuursleden zijn: 

Lydia Amongi: projectleider onderwijs en directeur                                                     

Lira 

Dan Alot Okello: vervangend projectleider, ingenieur(niet op de foto)                    

Kampala 

Joshua Onya Okebe: Sociaal werker (leidinggevende) en maker van de statuten   

Serere 

Jennifer Oleko: Sociaal werker                                                                                           

Lira                  

Jolly Acen: Administratie (niet op de foto)                                                                       

Kampala 



Moses Benson Okwir(niet op de foto) Buisness administratie                                     

Lira 

Agnes Apio : community leader                                                                                          

Kole 

Claude Ogwal: ingenieur  (zoon Lydia)  (niet op de foto)                                              

Dokolo                                                                         

Fred Opio : HR manager                                                                                                      

Lira 

Joe Adjol: Hoofdmeester  Mother Aïdaschool                                                                

Lira     

 

Afspraken: 

*Elke twee weken hebben de bestuursleden telefonisch contact over de gang 

van zaken. 

* Lydia maakt een vergaderschema en regelt het contact. 

*Joshua is verantwoordelijk voor het jaarverslag. 

*Lydia gaat samen met Joshua een project in GULU bekijken over het houden 

van koeien. 

*Het water uit de bron moet nog getest worden voordat de tuin ermee 

gesproeid kan worden. 

*De Nederlandse donateurs kunnen ook via de Oegandese overheid het 

jaarverslag opvragen. 

*De geiten opbrengst moet in het jaarverslag opgenomen worden. 



 

 

                                                                                     



Ontmoeting met de vrouwen van het haakproject

 

Het haakproject waar het project in 2016 mee is begonnen is gestopt. Er waren 

steeds problemen met het verkopen op de Nederlandse markt. We blijven 

zoeken naar extra manieren om extra inkomsten te verwerven. We gaan 

onderzoeken of het naaien van schooluniformen een mogelijkheid is. 

Deze vrouwen kregen als eersten een geit en hebben nu inmiddels veel geiten 

gefokt en een mooie spaarpot voor het schoolgeld. Het grote succesverhaal is 

de moeder die al 12 geiten heeft. Een drieling en twee tweelingen. Maar er is 

ook een vrouw, die haar geit ging dood. Na controle door de hoofdmeester 

kwam ze opnieuw op de lijst voor een geit. Zij heeft er nu 3. 

 

Interviews en huisbezoeken ouders 

 



We hebben 6 huisbezoeken afgelegd en zijn thuis bij de mensen gaan kijken 

hoe het met het gezin en de geiten gaat. 

Voor veel mensen was dit een grote eer en we werden overal met grote 

gastvrijheid onthaald. Elvis Levis , journalist van de lokale radio ging met ons 

mee om te vertalen en heeft later op de radio uitgebreid verslag gedaan. 

De interviews zijn gefilmd en een paar interviews worden op de website gezet. 

 

Samenvatting van de huisbezoeken en interviews 

*Van de 200 geplaatste geiten zijn er 10 dood gegaan door bv ziekte, 

opgegeten door bv de hond. 

De geiten die dood zijn gegaan zijn allemaal gemeld en gecontroleerd door de 

hoofdmeester. Deze moeders hebben een nieuwe geit gekregen. 

*De meeste geiten zijn erg gezond en krijgen elk jaar nakomelingen, soms 

tweelingen en zelfs drielingen. De geiten worden gekocht op de lokale markt en 

eerst gekeurd door de dierenarts. Lydia heeft de inkoop uitbesteed . 

*De geiten zijn het bezit van de moeders en kunnen niet opgeëist worden door 

vaders die de geit willen verkopen voor andere zaken. Omdat het een 

projectgeit is, zijn de mensen extra zuinig op de geit.  Vrouwen hebben nu zelf 

bezit en dit bevordert de emancipatie. 

*Het verkopen van geiten in moeilijke tijden gebeurt alleen als er genoeg 

fokgeiten overblijven. De mannetjes worden het eerst verkocht. Het schoolgeld 

kan nu wel vaker betaald worden. Maar het blijft voor gezinnen die veel 

kinderen hebben toch lastig om alle kinderen naar school te laten gaan. 

Sommige gezinnen moeten kiezen welk kind wel/niet naar school kan gaan. 

Soms wordt er toch voor de overheidsschool gekozen omdat dat goedkoper is. 

Er gaan dus nog steeds veel kinderen niet naar school. De geiten helpen 

absoluut om meer kinderen naar school te laten gaan. 

*Er is nog geen vrouw die de geiten ingeruild heeft voor een koe. Ze gaan dit 

wel doen, soms is er geen plek voor een koe of overzien ze dit nog niet. 

*De geiten worden elke nacht binnen gezet omdat men bang is voor diefstal. 

De regio is nog niet veilig. 



*Door gezinsomstandigheden vertrekken sommige gezinnen naar een andere 

plaats of regio. Veel migratie .De geiten gaan mee. 

*Vaders kunnen nog sterker betrokken worden bij de opvoeding en onderwijs . 

 

Geitenproject en overdracht 

Tussen 2016 en juli 2019 is er  in 245 gezinnen een geit geplaatst. De gezinnen 

maken steeds per semester een keuze om hun kind op een school in te 

schrijven. Bij aanvang van het semester wordt de leerlingenlijst samengesteld 

en dan word duidelijk wat de nieuwe gezinnen zijn. Die ontvangen een geit om 

te fokken en zo te sparen voor het schoolgeld. Het schooljaar begint in februari. 

Er zijn drie semesters  februari, maart, april (1) juni, juli, augustus(2) en 

oktober, november, december (3) In april, mei en juni is er vaak voedseltekort 

na het droge seizoen. Er zijn ook veel gezinnen die zich verplaatsen . De 

samenstelling van de leerlingen blijft dus sterk wisselen. Drie keer per jaar 

worden er geiten uitgegeven. 

De hoofdmeester houdt een uitstekende boekhouding bij over de uitgifte van 

de geiten en controleert evt. bijzonderheden. De overheid wil dit ook in het 

jaarverslag opgenomen hebben. 

Er wordt ook een geitenboekhouding in Nederland bijgehouden. Elke geit heeft 

een uniek nummer. 

De geiten zijn inmiddels verspreid over de hele regio en de burgemeester, 

onderwijsinspecteur en district chair geven aan dat dit een impuls voor de regio 

is. Er wordt verslag gedaan van onze huisbezoeken aan de gezinnen op de 

lokale radio en de journalist Elvis Levis roept op om kinderen onderwijs te laten 

volgen. 



Het contact met de lokale radio is belangrijk omdat de radio veel mensen kan 

bereiken. We zullen dit contact vanuit Nederland ook proberen te versterken 

door contact te gaan leggen met de stadsradio in Delft. 

De geitenoverdracht blijft een officiële gebeurtenis maar is ook een enorm 

feest waarbij veel mensen uitgenodigd worden. Het is ook een moment waarop 

mensen inspiratie krijgen van bv. Andere vrouwen die een rolmodel vormen. 

De hele community is erbij betrokken. De rol van de vaders kan ook nog sterker 

bij de geitenoverdracht. 

 

 

 

 

Kerkcontact 

De Anglicaanse kerk is erg belangrijk in de community. Er is een enorme 

betrokkenheid bij de gezinnen en het is een actieve gemeente met veel leden. 

Vrouwen die een rolmodel zijn preken er elke maand. Men staat erg open voor 

nieuwe contacten en vraagt of we contact kunnen leggen met De Hofkerk in 

Delft om een verbondenheid aan te gaan.  We gaan dit onderzoeken. 



 

 

 

Samenvatting van de opbrengsten van het project en de andere donaties 

*Het fokken van de geiten verloopt erg goed, het bezit van de gezinnen neemt 

toe. 

*Er gaan door het extra gezinsinkomen meer kinderen naar school. 

*De emancipatie van vrouwen wordt versterkt door het bezit van de geiten. 

*Het geitenproject heeft een regionale voorbeeldfunctie 

*De waterpomp zorgt voor: gezond drinkwater, ook in droge tijden. Scheelt 

veel geld (water moest ingevoerd worden met een tankauto), energie…de 

vrouwen hoeven nu niet ver te lopen, en geeft mogelijkheden voor de 

schooltuin, ook in het droge seizoen als er weinig eten is.  

*De foundation is nu in werking en de verantwoordelijkheid is nu breder en 

daardoor minder kwetsbaar. 

Aandachtspunten: 

*De rol van de vaders bij de opvoeding en het onderwijs  is nog te klein 

*De urgentie voor het volgen van onderwijs kan nog sterker. 

*De inhoud van het onderwijs kan sterker. 



*Veel verplaatsingen van school zeker in tijden van droogte. Overheidsscholen 

blijven goedkoper 

*Veel kinderen in de gezinnen en te weinig inkomen maakt dat ouders niet alle 

kinderen soms naar school kunnen laten gaan. 

 

* Het inruilen van 7 geiten voor een koe is nog niet direct de stap die de 

vrouwen nemen. Ze zijn erg zuinig op de geiten en verkopen ze soms ook nog 

niet snel genoeg voor het schoolgeld. 

*Onveiligheid in de regio maakt dat vrouwen hun geiten goed moeten 

bewaken en in de nacht opsluiten. Veel diefstal. 

*Voedselschaarste en droogte blijven een groot probleem. 

* Er wordt nog weinig gespaard voor onverwachte omstandigheden. 

* Er worden veel zaken tegelijk aangepakt die nog niet afgemaakt kunnen 

worden. 

Toekomst 

Vanuit Nederland blijven we donaties sturen voor het vervolg van het 

geitenproject en gaan we ook verder het voedselprogramma van de school 

ondersteunen d.m.v kippen op de school en koeien op het farmland zodat de 

school in droge tijden minder afhankelijk is van de bijdrage van de ouders. 

Het speerpunt van de donaties: water, voedsel, geiten, kippen en koeien. 

De school zal zich richten op veiligheid( de omheining moet eerst verder 

gebouwd worden), het kippenhok realiseren (de 20 kippen zitten nu tijdelijk bij 

Lydia thuis  ), de koeien komen in maart 2020 op het farmland. 

Ook richt de school zich op hygiëne (nieuwe toiletten) en voeding en de andere 

doelen. 

Een grote wens van de schooldirectie is training van de leerkrachten zodat het 

onderwijsniveau omhoog gaat.  

We gaan onderzoeken of dit een mogelijke vervolgstap is voor ons bezoek in 

2021. Ook willen wij vanuit Nederland kijken of we een groepje mensen 

kunnen vinden die met ons mee wil gaan en ons wil helpen om ook vanuit 

Nederland het contact te verbreden. 



                                

 

                                                        Lydia Amongi   en Meta de Vries   Lira aug. 2019 

www.motheraida.org 

 

 

 

 

 

Realisatie augustus t/m december 2019 

Er zijn in oktober nog 20 geiten geplaatst, Ook is er geld overgemaakt voor 2 

koeien en 30 kippen.  

Er staat op de actierekening nog geld voor 50 geiten die we plaatsen vanaf 

februari 2020 als het nieuwe schooljaar begint. Nieuwe gezinnen krijgen dan 

een geit. 

Er wordt gewerkt aan de omheining van de schoolcompound. Dit vraagt veel 

tijd omdat de stenen zelf gemaakt worden uit leem. Dit is om kosten te 

besparen. Zodra de omheining klaar is kan de schooltuin verder ingericht 

worden. 

 Uit de donaties worden alleen de dieren, voer en dierenartskosten betaald en 

zaken voor het voedselprogramma. Ook de zonnepanelen gaan we uit de 

donaties realiseren. 

http://www.motheraida.org/


De koeien zijn nog niet gekocht omdat eerst het land waar ze gestald gaan 

worden, verder afgemaakt moet worden. Er komt een huisje voor de 

koeienhoeder, dit is in aanbouw. Zodra dit klaar is kunnen de koeien gekocht 

worden. Er is inmiddels geld voor nog 3 koeien gedoneerd zodat we met een 

kleine kudde van 5 koeien in het voorjaar van 2020 kunnen starten.  

Er zullen naast de koeien ook geiten op het farmland geplaatst worden om een 

eigen kudde te kunnen fokken en de jonge geitjes later te kunnen plaatsen in 

de nieuwe gezinnen. Op deze manier wordt de foundation minder afhankelijk 

van donatiegeld voor het uitgeven van geiten. 

Het kippenhok is klaar en de 30 kippen zijn aanwezig. Voor nog eens 17 kippen 

staat geld op de actierekening. Een deel van het voer moet gekocht worden en 

is een jaarlijks terugkerende kostenpost waar een  bedrag voor gereserveerd 

moet worden. We streven naar 100 kippen in 2020. De eieren gaan naar de 

school voor de schoolmaaltijden. 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
Totale realisatie  t/m  2019 

 
€ 12.899,83 
 
Geplaatst: 265 geiten                                                 €6625,00 
Transport/ dierenarts                                                 €1325,00 
Haakproject                                                                  €  220,00 
Voedselprogramma + 20 kippen                              €1500,00 
10 extra kippen                                                            €    50,00 
2 koeien                                                                         €  400,00 
Waterpomp                                                                  €2500,00 
Bank- en administratiekosten                                  €   107,40 
Certificaten en website                                             €   172,43                                                                                                                             
 
Overheadkosten:  3 ½   % 
 
Inkomsten in 2019 vanuit donaties: 
Bijgeschreven: €8440,36  
 



Uitgaven en realisatie  2019: 
 
93 Geiten:                                                                              €2790,00 
  2 Koeien:                                                                              €  400,00 
10  Kippen:                                                                            €     50,00 
Voedselprogramma incl 20 kippen                                  €1900,00 
Bank- en administratiekosten                                          €   107,40 
Certificaten en website                                                      €   172,43  
Waterpomp /omheining                                                    €2500,00 
Verf schoolborden/haakproject                                       €  200,00 
 
                                                            Totaal:                        €8119,83    
 
 In kas op 31-12 2019:                                                         €2397,31    
Gereserveerd voor 2020 :    
3 koeien                                                                               €  600,00 

50 geiten                                                                              €1500,00 

17 kippen  en voer                                                             €   285,00 

Overige kosten                                                                   €     12,31 

Uitgaven op de Mother Aïda account: 

We hebben op 16 juli 2019 een bedrag gestort voor het voedselprogramma, 

kippenvoer, medicijnen voor de dieren en reserves voor eventueel reparaties 

aan de waterpompen overige uitgaven. 

Een bedrag van ongeveer €1345,00  (voedselprogramma geld)  dit is  

UGX 5.450.000 

De verantwoording van deze uitgaven ziet u hieronder. 

Het doel is om steeds meer met budgetten te gaan werken zodat er geld is voor 

onvoorziene uitgaven. We willen toewerken naar het minder vaak storten van 

bedragen om bankkosten te besparen en vooral om de foundation meer eigen 

keuzes te laten maken. 

 

 



MOTHER AIDA FOUNDATIONS 

FINANCIAL PERFORMANCE REPORT FOR THE YEAR 2019 

DATE TOTAL 
MONEY 
RECIEVED 

PURPOSE EXPENDITURE BALANCE IN ACCOUNT:  
(SAVING) 
 

19-7 2019 
 

6.000.000 1. Buying 42 
goats 
 

42goats bought @ 
80,000/= total 3, 360.000 
 

Water pump                    UGX   
500.000 
Food program                UGX 
1,350,000  
savings         UGX 1.850,000            
(As at  January 2020) 

15.10.2019 
 
 

4,400,000 
 
 
 

1. Buying 20 
goats. 

2. Buying 10 
chicken. 

3. Buying 2 
cows. 

Buying goats 2,400,000 
Breakdown 
20 goats bought at 80,000 
total is 1,600,000 
Market tax at 4000 each 
goat total is 80,000 
Veterinary inspection 
50,000 
Transport 120,000 
20,000 
Labour for keeping goats 
for 21 days 530,000 
Buying chicken 200,000 
Break down 
10 chicken bought at 8,000 
total 80,000 
Market tax at 2000 each 
chicken, total is 20,000 
Transport 3000 each 
chicken, total is 30,000 
Total Expenditure: 

 
1,600,000 Meant for buying 2 
cows. (As at  January 2020) 

 
Total Money in account as at January 2020 

 
3,450,000 
 

 

REMARKS: 

1. The 500,000 shillings for Water pump maintenance was not used because 

there was no repair done in the year 2019. (still in account) 

2. The 400,000 Shillings for Chicken feed and treatment has been used, I spent 

350,000 shillings to buy chicken food and 50,000 to pay a veterinary 

personnel for vaccination. (Already there are 34 Chicken). And there is enough 

food in stock. 

3. Out of the 3,000,000 Shillings for food: 1,650,000 Shillings of the money was 

used for term 3 (2019) feeding at school: I bought 300 kilograms of posho 

each at 2500/= (Total 750,000) and 300 kilograms of beans each at 3000 



(total 900,000) and then Shillings 1,350,000 will be used to buy food for the 

first term 2020. 

 

4. The 1.600.000 Shillings for buying two cows is still in the bank not used 

because we of the very dry and hot season in Uganda. It will be bought in 

March 2020 when It starts to rain so that it is easy to feed the cows. 

NB: The total money in account right now is 3,450,000 being Shillings 1,350,000 

for school feeding, shillings 500,000 for maintenance of water pump and 

1,650,000 for buying the cows. 

Also note that the 20 goats which were bought in December 2020, 18 were given 

out and two of the goats meant to be given to Camilo’s mother and Jennifer Oleko 

are still at my home because they are not healthy, I have a veterinary personnel 

treating them hope to give them to the owners when their health improves. 

 

 

                                                MOTHER AIDA FOUDATION 

PLAN FOR 2020 

S/No Activity Quantity Responsible 
Person 
 

1 Purchase of goats 56 for new pupils Meta/Lydia 
 

2 Purchase of cows 10 Meta/Lydia 
 

3 Extension of goats’ farm 50 goats Lydia 
 

4 Registration of farm lands 2 Lydia 
 

5 Fencing school 1 perimeter wall 
fence 

Lydia 
 

6 Completion of school 
toilet 

12 stances Lydia 
 

 

 

 

 

          

                                                                                                                                                                                     

 



Acties in Nederland: 
 
Er zijn twee bloemschikavonden georganiseerd in De Hofkerk. Omdat Groenrijk 
Het Haantje de bloemen heeft gesponsord konden we voor het bloemschikken 
een totaalbedrag van:   €950 ophalen. 
De pannenkoekmaaltijd met aanvulling van de diaconie van de Hofkerk leverde 
€1500 op voor het voedselprogramma. 
Op de Prins Mauritsschool in Delft is actie gevoerd en dat heeft 100 geiten 
opgeleverd. Ook op basisschool De Singel is actie gevoerd en dat heeft 19 
geiten opgeleverd. Op de Jan Vermeerschool in Delft wordt eind dec 2019 ook 
actie gevoerd. Dit resultaat nemen we op in het jaarverslag van 2020. 
Verder zijn er veel particuliere giften geweest.  
 
Promotie en terugkoppeling: 
 
Rondom acties wordt er in de kerkenkrant van de PKN in Delft aandacht 
besteed aan de acties en de opbrengsten worden vermeld. Ook op sociale 
media wordt verslag gedaan en de acties aangekondigd. En soms op de 
kerkenomroep van de stadsradio. 
In Delft op Zondag en de Delftse bijlage van het Algemeen dagblad is 
berichtgeving gedaan.  
In oktober was er een uitgebreid interview. Ook is er in oktober een avond in 
de Hofkerk geweest waarop verslag is gedaan van de reis en stand van zaken 
rondom het project. 
Op de scholen zijn presentaties gegeven en een terugkoppeling van de 
resultaten. 
Op de website staat een reisverslag en de jaarverslagen. De realisatie wordt 
bijgehouden. En er worden blogs geschreven. www.motheraida.org  
 

http://www.motheraida.org/


 
 
 

 
 
Delft en Lira (Oeganda) januari 2020  
          
Meta de Vries 
Lydia Amongi 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


