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Januari 2020
In januari start het eerste semester met 54 leerlingen. Dit is vrij weinig. Er waren in december wat problemen met het
uitbetalen van de salarissen van de leerkrachten en er was onrust onder de leerkrachten hierdoor. Joe de hoofdmeester is
vertrokken omdat hij ergens anders meer kon verdienen.
Met hulp van Agnes de community leader zijn er gesprekken geweest onder andere met de ouders en de rust is
teruggekeerd.
De oogst is goed en er is geen droogte dit jaar tot nu toe.
Er zijn 19 nieuwe gezinnen die de komende maand een geit zullen krijgen. Ook willen we in maart starten met een
geitenfokkerij met 30 geiten om zelf geiten te fokken en niet meer te hoeven kopen op de markt. Een eerste stap in
onafhankelijkheid .
De kippen gaan heel goed lopen ook lekker buiten. Zijn nog bij Lydia op de compound in afwachting van de omheining van
de school en het kippenverblijf op de school.
Het farmland voor de koeien met huisje voor de koeienherder is af. De koeien kunnen gekocht worden. OP het land naast
de school mogen geen koeien gehouden worden. De melk zal later vanaf het farmland naar de school gebracht worden.
9 maart 2020
5 koeien komen in de kraal op 9 maart (internationale vrouwendag) Het geiten verblijf voor de fokkerij is bijna klaar. Het
huisje voor de koeienherder is klaar.

Lydia ontvangt het geld voor de 19 geiten voor de nieuwe gezinnen en voor de 30 geiten voor de fokkerij. ( dit is
reservegeld uit de foundation pot)
4 geiten worden gekocht en dan ………

26 maart……het coronavirus verandert de wereld totaal. Een wereldwijde pandemie zorgt voor grote problemen.
De scholen gaan dicht, geen openbaar vervoer, mensen moeten een maand in hun huizen blijven en kunnen niet werken
en hebben dus geen inkomen. Angst overheerst. Een zwakke gezondheidszorg, onduidelijkheid over de toekomst. Eten ,
drinken en onderdak daar gaat het nu over. De dominee preekt en bidt met de mensen door de telefoon of via de radio.
De toekomst is onzeker. Markten zijn gesloten, er kunnen geen geiten gekocht worden.
Op de foundationaccount staat nog het geld voor de 45 geiten.

28 maart
Even een lichtpuntje…er worden 10 kuikens geboren. Teddy had juist vorige week nog haar eerste koe gekocht. ( één van
de eerste moeders die een geit kreeg in 2016 en inmiddels 12 geiten gefokt had)
26 april
Er ontstaan voedseltekorten, community leaders vormen de spil in de voedselverdeling.
Lydia en ik besluiten om het geld van de 45 geiten wat op de MAF account staat anders in te zetten.
We kiezen voor het volgende:
De Mother Aïda school is gesloten. De waterpomp gaat 1 keer per week aan om de watertanks voor de mensen in de
directe omgeving te vullen. Omdat de school dicht is betekent dat ook geen schoolgeld en geen salaris voor de
leerkrachten, kok, bewaker en koeienherder. De dieren moeten worden verzorgd en zijn een kostbaar bezit en straks weer
belangrijk als het gewone leven weer zijn gang kan gaan. Ook de leerkrachten moeten nu van voeding worden voorzien
om straks weer klaar te staan om de kinderen naar school te laten terugkeren.
De dierenmarkten blijven voorlopig gesloten en in plaats van het extra geitengeld nu te kunnen steken in de geitenfokkerij
besluiten we om noodhulp te verlenen ter waarde van €1200 die we gelukkig in reserve hadden. We zorgen voor
basisvoeding met een klein beetje salaris voor leraren en zodra de kinderen weer naar school kunnen, maaltijden, voor de
kinderen. We zorgen nu voor de dieren om verder te fokken en zo de “Spaarpot” van zowel de gezinnen als de foundation
en school vol te houden

Mei 2020
Voedsel verbouwen op de Mother Aïdaschool om zelfvoorzienend te worden tijdens de Coronacrisis
Het Coronavirus heeft ook Oeganda op zijn kop gezet. Mensen mogen nog steeds niet naar buiten en dat betekent voor
de meeste mensen geen inkomen. Alleen op hun eigen land mogen ze wat groente verbouwen en voor hun dieren zorgen.
Men hoopt dat de jonge bevolking gespaard zal blijven maar met 40 miljoen inwoners ,50 IC bedden en een zwakke
gezondheidszorg overheerst de angst.
De Mother Aïda school is gesloten. De waterpomp gaat 1 keer per week aan om de watertanks voor de mensen in de
directe omgeving te vullen. Omdat de school dicht is betekent dat ook geen schoolgeld en geen salaris voor de
leerkrachten, kok, bewaker en koeienherder. De dieren moeten worden verzorgd en zijn een kostbaar bezit en straks weer
belangrijk als het gewone leven zijn gang kan gaan. Het virus verspreidt zich nu razendsnel in Afrika en zal nog lange tijd
het leven van de mensen bepalen. De verwachting is dat de scholen nog lange tijd gesloten blijven. De regering heeft de
mensen opgeroepen om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden en zich nu te richten op het verbouwen van eigen
voedsel.
Lydia Amongi heeft nu de grond rondom de school ter beschikking gesteld voor de leerkrachten en ouders om daar
groente te kweken. Er wordt naast een beetje noodhulp nu vooral ingezet om zelfvoorzienend te worden wat betreft
voedsel om deze tijd zonder inkomen door te kunnen komen.
De Mother Aïda foundation wil dit ondersteunen . Er worden zaden en plantjes uitgedeeld om de gezinnen zo snel
mogelijk van voedsel te kunnen voorzien. Mais, bonen, pinda’s tomaten etc.
We zijn hier direct mee begonnen en willen dit de komende maanden volhouden . Ook extra voedsel kopen we in indien
nodig tot de oogst er is.

Het onderwijs ligt totaal stil al hebben de kinderen wel wat leesboeken gekregen van de regering . We hebben geen idee
hoe lang dit allemaal gaat duren maar willen er nu voor de mensen zijn.
De koeien, kippen en geiten die er al zijn zorgen in deze tijd ook voor extra voeding er wordt goed voor de dieren gezorgd.
De dierenmarkten zijn gesloten dus een dier verkopen kan nu niet.
Een donatie van €500 gestort voor zaden en planten 20 mei 2020

Program for the Mother Aida Foundation/ Mother Aida Community during the COVID 19 Lockdown
1. Agriculture
Objectives:
To plant crops for food production in preparation for school open.
The Mother Aida school to have enough food for all learners when the school period begins.

To support parents in Agricultural activities so that they produce enough food for their families (Food security).
The crops to be planted
1.Maize
2. Beans
3. Onions
4. Groundnuts
5. Rice
Detailed plan for planting the crops

S/N CROP

NO.OF
ACRES

01

Maize

04

02

Beans

06
acres
but 1

COST OF
HIRE OF
TRACTOR
FOR THE 2ND
PLOUGHING
80,000 @
acre totaling
320,000

PURCHASE WHO TO
OF SEEDS PLANT

Already
bought

80,000@
Already
acre totaling bought
400,000

COST OF
PLANTING COST OF COST OF
PLANTING MONTH
WEEDING HARVESTING

- Parents 120,000
- Teachers @acre
- School
totaling
480,000
- Parents 120,000
- Teachers @acre
- School

July

June

120,000
@acre
totaling
480,000
120,000
@acre

60,000 @acre
Totaling
240,000
150,000 @ acre
Totaling
750,000

03

04

05

acrea
already
planted
Onions
2 acres Ploughing
already
done (No
tractor
required)
Groundnuts 3 acres 80,000 @
acre totaling
240,000

Rice

2 acres

totaling
600,000
Already
bought

Already
bought

80,000 @
Already
acre totaling bought
160,000

School

- Teachers 120,000
- School
@acre
totaling
360,000

School

COST OF EACH CROP FROM PLOUGHING TO HARVESTING
1.
2.
3.
4.

Maize
Beans
Onions
Groundnuts

1,520,000
2,350,000
900,000
1,230,000

120,000
@acre
totaling
240,000

120,000
@acre
totaling
240,000

totaling
600,000
July

240,000
@acre
totaling
480,000

90,000 @acre
Totaling180,000

June

120,000
@acre
totaling
360,000

90,000 @acre
Totaling
270,000

June

120,000
@acre
totaling
240,000

150,000@ acre
totaling
300,000

5. Rice

940,000

TOTAL

6,940,000 (Six Million nine hundred and forty thousand shillings)

(1,725 Euros)

Juni, juli, augustus
De scholen zijn al vanaf maart gesloten. De lockdown duurt voort. Lydia kan wel met een aantal mensen uit de
gemeenschap verder met het planten en zaaien. Het plantprogramma verloopt goed. In augustus worden de eerste bonen
geoogst.

20 September 2020
Even lijkt het erop dat de scholen open zullen gaan eind september. De regering trekt dit bericht weer in. De verwarring en
onduidelijkheid is groot.
Het virus grijpt steeds meer om zich heen.

December 2020

Op 20 maart werd in Oeganda de lockdown afgekondigd. Ook de Mother Aïda school moest sluiten. De verwachting is dat
de scholen pas in januari 2021 weer opengaan.
Op dit moment, december 2020, is er wel weer activiteit en mogen mensen weer werken. Ook de markten zijn weer open
en de kerken mogen met beperkte groepen vieringen organiseren.
Met het geld uit de opbrengst van de Pannenkoekactie (€1750,00)in de Hofkerk , is er in het afgelopen half jaar gewerkt
aan voedselproductie. Het plantprogramma heeft als doel om voedselvoorraad op te bouwen zodat de kinderen
schoolmaaltijden krijgen als de school weer start . Ook is er tijdens deze periode met 20 gezinnen gewerkt aan het
verbeteren van de kwaliteit van voedsel verbouwen en hebben de mensen landbouwvaardigheden ontwikkeld.
De gezinnen hebben zaden en plantjes gekregen en hulp bij het kweken. Een mooie activiteit tijdens de lockdown . De
regering van Oeganda heeft gezinnen opgeroepen om hun eigen voedsel te verbouwen.
Voor de school is er nu een voorraad van 700 kg gedroogde mais, 300 kg gedroogde bonen aangelegd. In december volgt
de oogst van rijst, uien en pinda’s.
Als de kinderen weer naar school kunnen is de schoolmaaltijd gewaarborgd en dat maakt voor ouders en kinderen de
drempel lager om naar school te gaan. Deze kosten hoeven ze niet te betalen.
De komende maanden gaan we aan de slag met het stimuleren van de gezinnen om hun kinderen weer naar school te
laten gaan. We kunnen nieuwe gezinnen weer geiten geven , daar hebben we nog geld voor gereserveerd en we gaan
schoolmaterialen verzorgen. Dat scheelt de ouders ook veel geld. Er zijn grote zorgen omtrent het weer naar school gaan
want veel kinderen helpen nu mee om het gezinsinkomen te verdienen.

_________________________________________________________
2020 realisatie
4 geiten voor de schoolfarm 2020
€ 120,00
4 koeien voor de schoolfarm 2020
€ 800,00
Noodvoedsel, onderwijskosten ivm Corona 2020
€1450,00
Plantprogramma om voedsel te verbouwen 2020
€1725,00
Bankkosten 2020
€ 47,40
_________________________________________________________
Bijgeschreven uit donaties en acties:
€5981,50
Totaal afgeschreven:
€4142,40
Overhead: 1 %
Saldo rek MAF NL63 RABO 0323 3851 84 31 dec 2020

€4236,41

Verantwoording van de uitgaven en inkomsten : zie bijgevoegde verslagen uit Oeganda. Bankafschriften zijn in het kasboek
in te zien.

Totale realisatie 2016 t/m 2020
€ 17.042,23
Geplaatst: 265 geiten in gezinnen 2016-2019
Transport/ dierenarts
Haakproject 2016
Voedselprogramma + 20 kippen 2019
10 extra kippen 2019
2 koeien 2019
Waterpomp 2019
Bank- en administratiekosten 2019
Certificaten en website 2019
4 geiten voor de schoolfarm 2020
4 koeien voor de schoolfarm 2020
Noodvoedsel, onderwijskosten ivm Corona 2020
Plantprogramma om voedsel te verbouwen 2020
Bankkosten 2020

€6625,00
€1325,00
€ 220,00
€1500,00
€ 50,00
€ 400,00
€2500,00
€ 107,40
€ 172,43
€ 120,00
€ 800,00
€1450,00
€1725,00
€ 47,40

De dieren van de schoolfarm zijn in goede gezondheid. Op de farm zijn nu totaal: 5 koeien, 9 geiten en 52 kippen.

Acties 2020
Basisschool Jan Vermeer voert actie in dec 2019 en maakt in januari 2020 €1205 over bestemd voor 50 geiten, 6 koeien
en 42 kippen. Door de Corona epidemie zijn hiervan geplaatst: 4 geiten en 4 koeien. De overige dieren zullen zodra de
school weer begint uitgegeven worden.
In de Hofkerk wordt in juni 2020 een Pannenkoek bestelactie gehouden. De opbrengst wordt door de diaconie van de kerk
verdubbeld en bedraagt totaal: €1761,50 . Van dit geld is het voedselprogramma betaald.
In december 2020 verzorgen we in de Hofkerk een bloemschiktasjesactie en dit levert €637,50 op. Dit geld zal worden
gebruikt voor het opstarten van de school in 2021.

Plannen voor 2021

“Terug naar school”
Op 20 januari 2021 hopen de scholen weer te starten. De overheid heeft dit besluit op 2 januari kenbaar gemaakt.
Om het naar schoolgaan zo laagdrempelig mogelijk te maken gaan we de schoolmaaltijden aanbieden ( het eten ligt
hiervoor klaar vanuit het voedselprogramma)
Ook wordt er ingezet op hygiëne en voorlichting omtrent Covid.
Er worden materialen aangeschaft voor de school waardoor ouders minder kosten hebben.
Lydia gaat via de kerk de gezinnen oproepen om hun kinderen weer naar school te laten gaan. Ook gaan de leerkrachten
huisbezoeken afleggen en de ouders bellen.
Zodra dit kan zullen we het geitenprogramma weer aanbieden aan nieuwe gezinnen.

PLAN FOR OPENING SCHOOL FOR TERM 1 2021
S/N ITEM
1
Guidelines for
prevention of Covid-19

QUANTITY

Amount

Total

1. Temperature guns

03

200,000

600,000

2. Sanitizer

100

15,000

1,500,000

3. Hand
washing 5
facilities
4. Training of COVID19 task force
7 members

250,000@ 1,250,000

500,000

500,000

5. Face masks
Sub -Total

1000

3000

3,000,000
6,850,000

2

Goats

40 goats

100,000

4,000,000

3

Sub -Total
Books
a) Text books

4.000.000

63

25,000

1,550,000

20

6000

120,000

a) Lesson preparation
books
4

Sub-Total
Compound
a) Clearing.
b) General cleaning

1,670,000

Sub-Total

800,000

Grand Total

13,320,000

300,000
500,000

*The total amount in Euros is 3,330*

Delft, januari 2021 Meta de Vries
Lira, januari 2021 Lydia Amongi

