
Jaarverslag 2021 logboek Mother Aida foundation 

 

Het jaarverslag van 2021 bestaat uit een logboek geschreven vanuit Nederland en een kort verslag geschreven door Lydia Amongi.. In dit logboek hebben 

we bijgehouden hoe het jaar verlopen is . Met steeds de onduidelijkheid over het wel of niet opengaan van de school . Al met al zijn de scholen in 

Uganda nu al bijna twee jaar dicht.  We hopen dat in januari 2022 de scholen wel weer open kunnen gaan. 

Voor de Mother Aïda foundation is er nu veel onduidelijkheid .  

 

 

 

20 jan 2021    

In januari 2021 was er sprake van het openen van de school na de lockdown.  Er werden de volgende acties ondernomen: 

 

Leerkrachten gaan op huisbezoek en belden de ouders om de kinderen weer naar school te laten gaan. Eerste term gratis schoolmaaltijden, gratis 

mondmaskers, en geiten uitgifte voor nieuwe gezinnen. 

Ook laat Lydia in de kerk afkondigen dat de school weer opengaat. 

 

PLAN FOR OPENING SCHOOL FOR TERM 1 2021 

S/N ITEM QUANTITY Amount Total 

1 Guidelines for prevention of 

Covid-19 

   

 

1. Temperature guns 

 

0 3 

 

200,000 

 

600,000 



 

2. Sanitizer 

 

100 

 

15,000 

 

1,500,000 

 

3. Hand washing 

facilities 

 

5 

 

250,000@ 

 

1,250,000 

4. Training of COVID-19 

task force 

 

7 members 

 

500,000 

 

500,000 

 

5. Face masks 

 

1000 

 

3000 

 

3,000,000 

 Sub -Total   6,850,000 

2 Goats 

 

40 goats 100,000 4,000,000 

 Sub -Total   4.000.000 

3 Books    

 

a) Text books 

 

63 

 

25,000 

 

1,550,000 

 

a) Lesson preparation 

books 

 

20 

 

6000 

 

120,000 

Sub-Total   1,670,000 

4 Compound 

a) Clearing. 

  

 

 

300,000 

b) General cleaning   500,000 

 Sub-Total   800,000 

 Grand Total   13,320,000 

 



*The total amount in Euros is 3,330* 

 

15 januari zijn er landelijke verkiezingen. Er is veel onrust .  Museveni wordt opnieuw gekozen.  Oeganda is een aantal dagen niet bereikbaar met internet.  

 

7 februari 

Er is veel onduidelijkheid over het openen van de scholen. Zoals het nu lijkt mag de Mother Aïda school per 1 maart open alleen voor P6.  

Gelukkig is er ook goed nieuws, op de schoolfarm zijn vandaag twee geitjes geboren. 

 

 

25 febr 2021 

Slecht nieuws vandaag….het huisje van de waterpomp is opengebroken door dieven en de waterpomp en alle kranen zijn gestolen. Lydia heeft de politie 

ingeschakeld en er wordt onderzoek gedaan.  De gevolgen zijn best groot want de community gebruikt de waterpomp ook en moet nu weer verder lopen 

om water te halen. De droge tijd is nu aangebroken en dat maakt het niet eenvoudiger. 

De kinderen van P6 zouden de afgelopen weken al naar school mogen komen maar zijn niet verschenen. Ouders zijn nog steeds bang voor het virus en veel 

kinderen helpen thuis om inkomen te verdienen. Geld voor schoolgeld is er niet. 

Lydia heeft samen met de hoofdmeester veel ouders persoonlijk gesproken en ouders hebben beloofd om hun kind weer naar school te laten komen. Op 

welk moment dit kan?   We zullen geduld moeten hebben. Ook in de kerk wordt nu opgeroepen om kinderen weer naar school te laten gaan. 

De droge tijd duurt nog tot April en we hopen dat er de komende maanden kinderen komen en de problemen weer opgelost worden. Uitbreiding van de 

veestapel (twee koeien) kan ook pas in April, er is nu onvoldoende gras. 

De markten, winkels en kerken zijn weer open en mensen komen in grote groepen bij elkaar. Zo was er een kind overleden en op de begrafenis waren 500 

mensen. Het Coronavirus is niet goed traceerbaar of er is al immuniteit. Dit is onduidelijk. Alleen mondmaskers is nog de restrictie en het geleidelijk openen 

van de scholen. De Mother Aïdaschool is er klaar voor….nu de kinderen nog! 

 



April 2021 

De kinderen in Oeganda mogen nu af en toe een aantal weken naar school. De overheid heeft een schoolkalender uitgegeven waar men zich aan moet 

houden. Men wil de scholen geleidelijk openen maar dit leidt ook tot verwarring en helpt niet echt bij de terugkeer naar school. 

 

 

Dit is voor de Mother Aïda school erg ongunstig  in de periode maart tot juni omdat er weinig leerlingen in P4,P5 en P6 zijn en vooral in de lagere groepen 

die pas eind mei/ begin juni mogen komen. De nursery mag helemaal niet naar school. 

Lydia besluit om twee leerkrachten toch op school te laten komen ondanks het feit dat er nog geen leerlingen zijn en deze twee leerkrachten die normaal uit 

het schoolgeld betaald worden zullen nu tijdelijk ook betaald worden uit een kleine bijdrage van de Mother Aïda foundation. De rest betaalt Lydia uit haar 

privé. Wij besluiten samen om hier €1200 voor in te zetten tot eind dec 2021. 

(Een leerkracht verdient ongeveer €60 per maand.) 

Deze leerkrachten gaan vanuit school naar de kinderen thuis op huisbezoek en met de ouders praten om de kinderen weer naar school te laten komen vanaf 

eind mei. Van dit bedrag worden ook fietsen aangeschaft. De huizen van de kinderen liggen ver verspreid. 



Huisbezoeken door leerkrachten is nieuw voor deze school. 

Ook organiseert Lydia samen met de Community leader  Agnes, een ouderbijeenkomst eind april op de schoolcompound om met ouders het belang van het 

weer naar school gaan te bespreken. 

We overwegen nog om het schoolgeld te reduceren om de drempel te verlagen maar het is de ervaring dat kinderen blijven als ouders wel iets betalen. 

Prioriteit:  De kinderen terug naar school!! 

Ook in de kerk en op de radio wordt er opgeroepen om de kinderen naar school terug te laten gaan. Er is voldoende eten op de school om de kinderen wel 

gratis schoolmaaltijden te geven voorlopig.(voedselprogramma 2020) 

13 april 2021 

Er is vorige maand een kalfje geboren. Het eerste kalf van de schoolfarm.  Ook worden er twee koeien gekocht. Totaal heeft de school nu 8 koeien (inclusief 

het kalf). 

 

 

 



Acties in Nederland 

14 april wordt er in De Hofkerk een bloemschikactie gehouden. We maken 39 tasjes en 2 bloemstukken en mede door onze sponsor Groenrijk kunnen we 

een mooi bedrag van €660 bijschrijven op de rekening van de Mother Aïda foundation. Hiervan kunnen we de gestolen waterpomp laten vervangen. 

 

 

 

We ontvangen ook van de centrale diakonie van Delft €750 euro om te besteden aan een zonnepaneel voor de school. We hadden al €150 gespaard en 

hebben nu dus €900 gespaard hiervoor.  We zullen eind 2021 het zonnepaneel realiseren.  

 

 

 



 

MOTHER AIDA TEACHERS WORK PLANS 

Activity How to Operate the Activity Who to do the 

Activity 

What to do to perform the 

Activity 

When to do the 

Activity 

Community 

engagement 

▪ Obtain parent’s contacts (telephone 

numbers) 

▪ Appointment with the parents 

▪ Home visit by the teacher 

▪ Teachers  ▪ Transport e.g., bicycles. 1st week of May  

3rd May 2021 

Teachers being present 

around school 

preparation 

▪ Getting houses around the school 

▪ Making lesson plans and schemes 

of work. 

▪ Director 

▪ Teachers   

▪ Lesson plants 

▪ Charts 

1st week of May   

3rd May 2021 

Calling parents on 

phones 

▪ Using Airtime ▪ Teachers  ▪ Using phone calls Ongoing now 

17th April 2021 

Radio Advertisement ▪ Taking the advert to the Radio ▪ Director ▪ Taking advertisement on 

Radio. 

Ongoing 

Parent’s meeting ▪ Invitations for the parent’s 

meeting. 

▪ Headteacher ▪ Calling parents for meeting 28th April 2021 on 

Wednesday 

Prayer engagement ▪ Inviting teachers for the prayer ▪ Headteacher ▪ Invite teachers and priest Will be scheduled in 

the next meeting. 

Nursery studies ▪ Reporting of Nursery pupils ▪ Teachers  ▪ Calling parent’s meeting 

for Nursery studies. 

The date will be 

scheduled in the next 

meeting 

Putting fence around 

the school 

▪ Putting block wall fence on the 

front view and planting throne trees 

on the boundary. For security of 

water pumps and solar. 

▪ Director  ▪ Putting fence Will be done. 

Workplans made by the following; 

1. Teacher Reacho Anama  

2. Teacher Robinah Abura  

3. Teacher Anume Lydia  

4. Emmanuel Odwong (Head teacher) 



2 mei 2021 

 

De twee nieuwe koeien worden naar de farm gebracht. De kippen hebben veel kuikens en ook de geiten groeien goed.





 

 

De herstelde waterpomp wordt nu veel gebruikt door de hele community.  Sinds november 2020 is er geen watertoevoer meer via leidingen naar het dorp 

waar de Mother Aïdaschool staat. Dit was maar voor een enkele bewoner beschikbaar. De rest was al aangewezen op een borehole voor de hele 



community. Nu  moet iedereen zijn water ergens vandaan halen en is de herstelde waterpomp op de compound van de Mother Aidaschool extra belangrijk

 

 



 

13 mei 2021 

Vandaag is er een eerste ouderbijeenkomst. Lydia heeft alle ouders gebeld en uitgenodigd. Er wordt nu veel geïnvesteerd in het persoonlijk benaderen van 

de ouders om duidelijk te hebben of de kinderen weer naar school komen en wat eventuele belemmeringen zijn. 

Er zijn 16 ouderparen en 4 leerkrachten aanwezig geweest. 

Men heeft ervaringen van de  afgelopen 1 ½ jaar uitgewisseld. Het is regenseizoen en veel ouders kozen ervoor om vandaag te gaan planten en niet naar de 

bijeenkomst te komen. 

De ouders zijn enorm blij met de herstelde waterpomp. Er is een enorm tekort aan goede watervoorziening. 

Meta had een korte toespraak voor de ouders gemaakt en dit werd erg op prijs gesteld. De ouders hebben aangegeven dat ze hopen dat we doorgaan met 

het geitenproject. 

We zullen weer geiten gaan toekennen als de school weer draait en de leerlingen naar school blijven komen. 

Het lesgeld is wel een probleem voor veel gezinnen. We zullen zien hoe dit gaat uitpakken de komende tijd. Vanaf 7 juni mogen de jongste groepen weer 

een paar maanden naar school. We hopen op een goede inschrijving. 

Twee leerkrachten gaan vanaf 17 mei de huisbezoeken starten en zullen flyers uitdelen om ouders aan te sporen  hun kinderen naar school te laten gaan. 

Op 2 juni gaan de leerkrachten hun lessen plannen. 

Leerkracht Lydia woont op de compound van de school en zet de waterpomp aan en uit en houdt toezicht hierop. 

 

9 juni 2021 

Op 8 juni kondigt de president een nieuwe lockdown aan voor 6 weken. De scholen mogen niet open…..wat een enorme teleurstelling. De leerkrachten 

waren net aangesteld tot december. De ouders geïnformeerd en de school was helemaal ingericht. 

Dit betekent dat een grote groep kinderen nu 1 ½ jaar niet naar school is geweest.  

Ook kerken mogen niet meer open . Dit heeft een enorme impact op de mensen en hun dagelijks leven. 



 

Op 9 juni wordt er een pannenkoekactie gehouden in de Hofkerk.Dit levert een mooi bedrag op.  €1100  We kunnen nu het zonnepaneel en de 

stroomvoorziening voor de Mother Aídaschool realiseren. 

 

 

 

 

 

12 juni  2021 

Mother Aïda fondation          aangepast plan  (concept)  Geiten, koeien en kippen. 

 

Nu er opnieuw een lockdown is in Oeganda en de kinderen nog steeds niet naar school kunnen maken we de balans op van de plannen voor de Mother Aïda 

foundation. 

Het uitgeven van geiten aan gezinnen is nu 1 ½ jaar niet gebeurd en we evalueren dit nu: 



*De ervaring leert dat er teveel ouders na het ontvangen van een geit toch de school na een poos gaan verlaten. Hierdoor missen we continuïteit op de 

school. 

*We staan nu voor nieuwe keuzes door de Corona pandemie kunnen veel ouders het schoolgeld niet betalen. De Mother Aïda school is een particuliere 

school en van het schoolgeld moeten de leerkrachten betaald worden. 

*Voor en na de lockdown zal er alles aan gedaan worden om ouders te motiveren hun kinderen naar school te laten gaan en het lesgeld te betalen. Er is al 

een ouderbijeenkomst geweest en ook is er een investering gedaan om de school zo goed mogelijk in te richten met de nodige hygiëne. Ook zijn er 2 

leerkrachten die betaald worden uit sponsorgelden t/m december 2021. De leerkrachten doen huisbezoeken op de fiets om ouders het belang van 

onderwijs in te laten zien. 

Door de nieuwe lockdown is ook dit stil komen te liggen en zijn de leerkrachten weer terug gegaan naar hun huizen en eigen woonomgeving. Dit is 

voorgeschreven door de president. 

We moeten dan ook afwachten wat het effect nog is na de lockdown. 

Omdat de Coronapandemie nu alles op zijn kop heeft gezet is dit het moment om veranderingen door te voeren 

 

We hebben over het geheel nagedacht en komen tot het volgende plan: 

Het hoofddoel van de Mother Aïda foundation is te komen tot een onafhankelijke gemeenschap die zichzelf redt en kansen biedt voor de kinderen en hun 

toekomst. Daarbij is onderwijs de sleutel. 

Het geitenproject kunnen we anders gaan inrichten. We gaan voortaan geiten van het gedoneerde geld kopen voor de geitenfarm. De geiten -en koeienfarm 

heeft nu al 6 geiten en 5 koeien. Ook zijn er 45 kippen. We zullen in juli 30 geiten aan de farm toevoegen. 

We gaan met de geiten fokken en geven de jonge vrouwelijke geiten uit vanuit de geitenfarm aan gezinnen van de school die op school blijven en de geiten 

goed kunnen gebruiken. Als ondersteuning. 

Lydia gaat bepalen wie een geit krijgt. Zo kunnen gezinnen hun eigen geiten blijven fokken om het gezinsinkomen te versterken. Dit is hetzelfde als nu alleen 

nu krijgen alle gezinnen een geit. We gaan dit dus kritischer volgen zodat er meer binding blijft met de school. 

De mannelijke geiten die geboren worden kunnen verkocht worden om kosten voor de school te dekken, dierenartskosten en kippenvoer te betalen en te 

investeren in nieuwe geiten of schoolontwikkeling. 



Zo ontstaat er een kostendekkend, circulair, programma en wordt men minder afhankelijk van donaties uit Nederland. En komen we tot ons hoofddoel: 

onafhankelijkheid. 

Ook met de koeien en kippen wordt verder gefokt en de koeien zijn de spaarpot voor de foundation. De reserves. Bovendien is er nog steeds het plan om de 

melk aan de schoolkinderen te geven , net als de eieren voor de kippen.  De kippen zouden ook uitgegeven kunnen worden aan gezinnen als er te weinig 

jonge vrouwelijke geiten zijn. 

Mensen in Nederland kunnen nog steeds kippen, geiten of koeien kopen voor de schoolfarm en namen geven maar de koppeling naar de gezinnen blijft dan 

bij Lydia en de directie van de school. 

Overige donaties en investeringen 

Wat betreft grote extra investeringen zoals een zonnepaneel en stroom voor de school, gaan we dit realiseren als de school weer draait en er toezicht en 

beveiliging is. We hopen dit eind december 2021 gerealiseerd te hebben. 

Deze grote investeringen zijn eenmalig en zullen de komende jaren afgebouwd worden. Uiterlijk 2025 stopt het sponsorgeld vanuit Nederland, zoals we nu 

doen.  

We blijven ook daarna met elkaar verbonden maar gaan ervan uit dat de Mother Aïda foundation dan zonder extra donaties verder zichzelf kan 

onderhouden . 

 

 



 

 

30 juli 2021    

De lockdown wordt verlengd en de kinderen kunnen nog steeds niet naar school. 

De markten zijn wel open en dus kunnen we de 30 geiten kopen om te investeren in de farm en zo een start te maken met het eerder beschreven plan. 

Lydia gaat 6 augustus de farm inspecteren en overleggen hoe ze de geiten gaat regelen. 

 

Eind augustus worden er 30 extra geiten gekocht en geplaatst op de farm.  De dieren zijn gezond. 

 

 



14 oktober 2021 

Het is nu duidelijk dat de scholen pas in januari 2022 weer open gaan.   De extra geiten voor de schoolfarm worden tussen nu en december gekocht en op 

de farm geplaatst. Er zijn wat problemen op de farm , er is een kalfje doodgegaan , teveel cassave gegeten.  

Ook is er een extra hulp nodig. Lydia gaat nu een extra dierenhoeder zoeken. Eén voor de geiten en één voor de koeien. Ze moet deze mensen elke dag 

aansturen door te telefoneren met hen. 

Lydia gaat het farmland laten omheinen en aanplant doen zodat de koeien en geiten extra voeding krijgen. Ook worden er bokjes gekocht waarmee er 

sterke geiten gefokt kunnen worden. 

Genoeg uitdagingen. 

Het is afwachten hoe het verder gaat met de school en in november en december gaat Lydia de ouders activeren om hun kinderen weer naar school te 

sturen.  Het is nog wel de vraag of er schoolgeld betaald kan worden want veel ouders zijn arm en Covid heeft dit versterkt. 

 

 

 



12-12 2021 

Er is een herder gevonden voor het hoeden van de geiten op het farmland. De herder die er al was is voor de koeien. 

 

 

21 -12 2021 

In de Hofkerk maken we bloemschiktasjes . De opbrengst is voor de Mother Aïda foundation. In het voorjaar  zodra de school weer draait maken we een 

plan hoe we het geld verder inzetten. Voorlopig even afwachten hoe alles zich ontwikkelt. 

 

 

 



30 december 2021 

Door runderpest op de boerderij gaan er drie geiten dood. De andere 27 geiten zijn gezond en er zijn vier geiten drachtig. De 10 geiten die nog gekocht 

moeten worden komen pas in maart of april als er weer regen gevallen is. Er is nu te weinig te eten. Deze geiten zullen uit een andere rego komen om 

zoveel mogelijk gezond dieren te kunnen fokken en inteelt tegen te gaan. 

De 9 koeien zijn gezond en er worden vier kalfjes verwacht. Ook de kippen gaan goed  en er zijn weer kuikens geboren. 

Op dit moment gaan we ervan uit dat de school in januari weer kan starten. Er wordt veel aandacht besteed  aan het weer terugkomen van de kinderen 

naar school. De komende week zal Lydia interviews houden met de kinderen die aangemeld worden om te kijken op welk niveau ze straks les gaan krijgen 

en vooral hoe het gaat met het kind en het gezin. 

Ook de leerkrachten zijn weggetrokken naar de stad in de Coronatijd en er moeten nieuwe leerkrachten aangesteld worden. 

Behalve een teruggang in de Economie heeft Oeganda ook weer te maken met droogte en te weinig voedsel en dus weinig inkomen voor de mensen. Het is 

erg afwachten hoe de toekomst van de school eruit ziet omdat het betalen van het schoolgeld toch de basis vormt. 

 

 

Financiën 2021  Mother Aida foundation 

 

Jan 2021  

Uitgaven:   

*Website onderhoud 13-1 2021                                                                  €27,23 

* Gestort 5-1 2021     Opstart school                                                       €2130,00 

 

In kas  27-1 ’21  €2228,23 

Uitgaven: 



*Vervanging waterpomp   11-3 ‘21                                                            €700,00 

*leerkrachtsalaris, school opstart, 2 koeien  14-4 ’21                           €1600,00  

 

In kas 14-4 2021: €2261,38     

Reserveren: €900  voor zonnepaneel…..realisatie eind 2021?  

                       €1200  voor 40 geiten eventueel tot eind 2021 uitgeven. 

In kas 5-8 2021 : €3702,27 

We reserveren €2200 voor power en zonnepanelen 

We reserveren €500 voor onverwachte zaken 

 

Uitgaven: 22-8 2021 gestort  €1000 voor 30 geiten                                 €1000,00 

 

In kas 20-10 2021:  €3887,37 

We reserveren hiervan €2200,00 voor de solar en €500 voor onvoorzien, de rest kan besteed worden zodra de school weer loopt aan geiten en koeien voor 

de farm. 

 

In kas 31-12 2021: €4530,47 

 

 

 



Totale realisatie van de Mother Aïda foundation van 2016-2021: 

 

 

Onze realisaties tot nu toe: 

€22.499,46 

Geplaatst: 265 geiten in gezinnen 2016-2019 €6625,00 

Transport/ dierenarts €1325,00 

Haakproject 2016 € 220,00 

Voedselprogramma + 20 kippen 2019 €1500,00 

10 extra kippen 2019 € 50,00 

2 koeien 2019 € 400,00 

Waterpomp 2019 €2500,00 

Bank- en administratiekosten 2019 € 107,40 

Certificaten en website 2019 € 172,43 

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 

2021 * 30 geiten voor de schoolfarm €1000 

2021 * vervanging waterpomp €700 

2021 * Doorbetalen leerkrachtsalarissen en opstart na Corona €3330 

2021* 2 koeien voor de schoolfarm €400 

2021* website onderhoud €27,23 

 

 



 

4-1 2022  Meta de Vries 

 

 

 

 

 

 

 



REPORT FOR THE MOTHER AIDA FOUNDATION FOR THE YEAR 2021 

1.0  Background information  

Mother Aida Foundation was registered as a community-based organization in 2013, its operational office is located in Atodi Village, Omito 

Parish Lira Subcounty, Lira District. 

1.1 Objectives of the Foundation 

The foundation was started with the following objectives 

i. To promote education for the people of Northern Uganda 

ii. Support and improve the livelihood of the vulnerable people of Northern Uganda. 

1.2 Planned Activities for the year 2021 

The operations of the Mother Aida Foundation for the year 2021 was guided by the plan which was earlier drawn. 

1.2.1 To fulfill the first objective of the foundation which states that; to promote education for the people of Northern Uganda. The plan was 

then executed as below: 

January – April 2021  

In Uganda, the normal calendar for all the pre- primary, primary and secondary schools was that 1st term for all the educational institutions 

providing the aforementioned education services opens in every February of every new year. However, the year 2021was an exceptional year 

because of the lockdown of schools which was due to the pandemic of Covid 19.  On the 10th January 2021, a total of 1,225 Euros was deposited 

into the account of Mother Aida Foundation therefore, execution of the programme started with: 

i. Conducting   Home and Community Visits. 



This activity was deemed very necessary to make personal contacts with the parents because the parents and learners got engaged in different 

activities during the lockdown period and not prioritizing return to schools after the lock down, therefore the home and community visit was to 

raise awareness about the school re-opening and also increase enrollment.   

The home and community visits were conducted by the Head teacher, Lydia, Agnes and Teacher Robinah who went to churches and specific 

homes to ask parents to bring the children to Mother Aida Nursery and Primary School. 

ii. Parents meeting at school 

The meeting was arranged at the school, parents were mobilized through radio announcement, bulk sms messages sent to them and also by 

word of mouth for the parents who were within reachable areas. Although with low level of attendance, the meeting was successfully conducted.  

iii. Admission and Registration of pupils 

Teacher Robinah, Teacher Lydia and the Head teacher remained at the school to carry out admission of pupils in anticipation that schools would 

be opened in May 2021. Their salaries continued to be paid. However, in the month of May the government of Uganda extended the lockdown 

to a time which was not mentioned. This prompted the Headteacher and Teacher Robinah to leave the school in pursuit of different economic 

activities but Teacher. Lydia remained in touch and at the school until August 2021. It might also be good to note that Teacher Robinah 

continued to supply the school with liquid soap for cleaning the school buildings throughout the lockdown period; a reason why the classrooms 

and properties were well maintained. 

iv. Implementation of guidelines for prevention of the spread of  

Covid-19 in schools 



In the month of March 2021, the government of Uganda issued guidelines and requirements for prevention of the spread of Covid 19 in schools 

for all the schools to put in place before the lockdown could be lifted. This guideline was fully implemented through purchase of the following 

items which were required; 

a) Three (3) Temperature guns 

b) 2 Hand washing facilities 

c) 100 liters of Sanitizers 

d) 500 pieces of Face Masks 

Note:  The items are still available at the school and awaiting the opening of the school on 10th January 2022. 

 

 

1.2.2 To fulfill the second objective of the foundation which states that; to support and improve the livelihood of the vulnerable people of 

Northern Uganda, the following activities were done: 

i. Supply of water to the community 

The school continued to provide a clean and safe water for the community. Operation of the water pump for the community access was being 

done by Teacher Lydia until August 2021 when she finally left. In June 2021 the water pump broke down and a total of 652 Euros was deposited 

into the account for replacement of the pump which was successfully done by the help of an engineer who identified the pump for purchase 

from Kampala, delivered it at the school and finally installed it and the school continued to supply water to the community through out. 



The months of October, November, December, January and February in Uganda usually present very dry and hot season which is characterized 

with too much water crisis, this increased the demand for water from the community surrounding the school because most of the other water 

sources had dried down. This also increased the level of pumping the water making the water pump to be overworked and finally broke down. 

It is also worth noting that the money which was kept in the account was removed for purchase and replacement of the broken water pump. 

This was done in the month of December and a new pump was installed on the 2nd January 2021. Currently there is good and constant water 

flow for both the school and the community to use. 

ii. Purchase of 30 goats and 5 chicken 

The foundation received a total of 1000 Euros in the month of September 2021 to purchase 30 goats and 5 chicken. 20 goats have so far been 

purchased and delivered to the farmland; 10 more goats will be purchased in the month of April 2022 when the weather changes from dry to 

wet season when there will be enough grass for the goats to feed on. 

More 5 chicken were also purchased and it is also good to note that 2 of the chicken have already hatched their chicks. 

1.3 Ongoing activities 

The president of the Republic of Uganda addressed the Nation on 31st December 2021 and announced that all the schools will open on 10th 

January 2022. In line with his pronouncement, the following activities are currently being conducted in preparation for opening of the school. 

a) Advertisement: This is being run of 3 prominent radio stations namely, Radio Unity FM, Radio Voice of Lango FM and Radio QFM to 

inform parents of the date for the school opening and ask them to bring the children for the interviews for admission. 

b) Recruitment of more teachers: Three of the teachers of the school have already indicated to the Director that they will not return to teach 

at the school this is because they have since joined government schools. Therefore, applications were invited through the radio stations, 

they are now being received and interviews will be conducted in due course to replace them. 



c) Interviews of children for admission. The school is currently conduction interviews for the children who will join the school for their first 

time while records of the former pupils are being updated and their parents conducted on phone. 

d) Cleaning of school premise and properties: there is need that when schools resume the compound and properties should be kept clean 

and ready for use there fore cleaning is currently ongoing. 

e) Furniture work: The school desks which were previously in use have become weak and old therefore breaking down and they have become 

inadequate, the school has acquired timbers to make more desks but still financially constrained to proceed with the carpentry work. 

f) Lesson plan preparation. There is need for teachers to start to prepare their schemes and lesson plans but currently the school is financially 

constrained to acquire the lesson plan books and pens. 

In conclusion, the outbreak of the pandemic Covid 19 has grossly affected education in Uganda, economy has been closed for the entire period of 

lockdown and therefore poverty level among parents has really gone high, the morals and conduct of children have been eroded due to prolonged 

stay at home, so many cases of early pregnancies have been registered. 

As Mother Aida Foundation we are so much grateful and feel indebted for the hand of financial support extended to us by the people of Holland, 

Delft in particular.  

It is our prayer that the we continue to be supported to provide the service to the people of Uganda.  

 

By Lydia Amongi 

MOTHER AIDA FOUNDATIONS 

04/January/2022 

 


