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.

1

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

4

VERSLAG VOOR DE MOEDER AIDA STICHTING VOOR HET JAAR 2021
1.0 Achtergrondinformatie
Mother Aida Foundation werd in 2013 geregistreerd als een gemeenschapsorganisatie. Het
operationele kantoor bevindt zich in Atodi Village, Omito Parish Lira Subcounty, Lira District.
1.1 Doelstellingen van de Stichting
De stichting is gestart met de volgende doelstellingen:
I. Onderwijs voor de bevolking van Noord-Oeganda bevorderen
ii. Ondersteuning en verbetering van het levensonderhoud van de kwetsbare mensen in NoordOeganda.
1.2 Geplande activiteiten voor het jaar 2021
De werking van Stichting Moeder Aida voor het jaar 2021 werd geleid door het plan dat eerder
was getekend.
1.2.1 Het vervullen van de eerste doelstelling van de stichting die stelt dat; onderwijs voor de
bevolking van Noord-Oeganda te bevorderen. Het plan werd vervolgens als volgt uitgevoerd:
januari – april 2021
In Oeganda was de normale kalender voor alle kleuterscholen, lagere en middelbare scholen
dat de eerste termijn voor alle onderwijsinstellingen die de bovengenoemde onderwijsdiensten
aanbieden, in elke februari van elk nieuw jaar wordt geopend. Het jaar 2021 was echter een
uitzonderlijk jaar vanwege de lockdown van scholen die het gevolg was van de pandemie van
Covid 19. Op 10 januari 2021 werd in totaal 1.225 euro gestort op de rekening van Stichting
Moeder Aida dus uitvoering van het programma begonnen met:
I. Huisbezoeken en buurtbezoeken afleggen.
Deze activiteit werd zeer noodzakelijk geacht om persoonlijke contacten met de ouders te
leggen, omdat de ouders en leerlingen tijdens de afsluitingsperiode betrokken raakten bij
verschillende activiteiten en geen prioriteit gaven aan terugkeer naar school na de afsluiting.
Daarom was het huis- en gemeenschapsbezoek bedoeld om het bewustzijn te vergroten over
de heropening van de school en het verhogen van het aantal inschrijvingen.
De huis- en gemeenschapsbezoeken werden geleid door het schoolhoofd, Lydia, Agnes en
onderwijzeres Robinah, die naar kerken en specifieke huizen gingen om ouders te vragen de
kinderen naar Mother Aida Nursery and Primary School te brengen.
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ii. Ouderbijeenkomst op school
De bijeenkomst vond plaats op de school, ouders werden gemobiliseerd door middel van radioaankondigingen, bulk-sms-berichten die naar hen werden gestuurd en ook via mond-totmondreclame voor de ouders die zich in de bereikbare gebieden bevonden. Hoewel de opkomst
laag was, werd de bijeenkomst met succes geleid.
iii. Toelating en inschrijving van leerlingen
Leraar Robinah, Leraar Lydia en de Directeur bleven op de school om de toelating van
leerlingen uit te voeren in afwachting dat de scholen in mei 2021 zouden worden geopend. Hun
salarissen werden gewoon doorbetaald. In de maand mei verlengde de regering van Oeganda
de lockdown echter tot een tijd die niet werd genoemd. Dit bracht de Directeur en Leraar
Robinah ertoe de school te verlaten om andere economische activiteiten na te streven dan de
Leraar. Lydia bleef in contact en op de school tot augustus 2021. Het is misschien ook goed
om op te merken dat leraar Robinah de school bleef voorzien van vloeibare zeep voor het
schoonmaken van de schoolgebouwen tijdens de lockdown-periode; een reden waarom de
klaslokalen en eigendommen goed werden onderhouden.
iv. Implementatie van richtlijnen ter voorkoming van de verspreiding van
Covid-19 op scholen
In de maand maart 2021 heeft de regering van Oeganda richtlijnen en vereisten uitgevaardigd
om de verspreiding van Covid 19 op scholen te voorkomen, zodat alle scholen moeten worden
ingevoerd voordat de afsluiting kan worden opgeheven. Deze richtlijn werd volledig
geïmplementeerd door de aankoop van de volgende items die nodig waren;
a) Drie (3) temperatuurpistolen
b) 2 Handenwasfaciliteiten
c) 100 liter ontsmettingsmiddelen
d) 500 stuks gezichtsmaskers
Opmerking: de items zijn nog steeds beschikbaar op de school en wachten op de opening van
de school op 10 januari 2022.
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1.2.2 Het vervullen van de tweede doelstelling van de stichting die stelt dat; om het
levensonderhoud van de kwetsbare mensen in Noord-Oeganda te ondersteunen en te
verbeteren, zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
I. Levering van water aan de gemeenschap
De school bleef de gemeenschap van schoon en veilig water voorzien. De bediening van de
waterpomp voor de toegang tot de gemeenschap werd gedaan door lerares Lydia tot augustus
2021, toen ze uiteindelijk vertrok. In juni 2021 ging de waterpomp kapot en werd er in totaal
652 euro op de rekening gestort voor vervanging van de pomp, wat met succes werd gedaan
door de hulp van een monteur die de pomp voor aankoop uit Kampala identificeerde, deze bij
de school afleverde en uiteindelijk installeerde het en de school bleef de hele gemeenschap van
water voorzien.
De maanden oktober, november, december, januari en februari in Oeganda hebben meestal een
zeer droog en heet seizoen dat wordt gekenmerkt door te veel watercrisis, dit verhoogde de
vraag naar water vanuit de gemeenschap rond de school omdat de meeste andere waterbronnen
opgedroogd. Dit verhoogde ook het niveau van het verpompen van het water, waardoor de
waterpomp overbelast raakte en uiteindelijk kapot ging.
Het is ook vermeldenswaard dat het geld dat op de rekening stond, werd verwijderd voor
aankoop en vervanging van de kapotte waterpomp. Dit gebeurde in de maand december en op
2 januari 2021 werd een nieuwe pomp geïnstalleerd. Momenteel is er een goede en constante
waterstroom voor zowel de school als de gemeenschap.
ii. Aankoop van 30 geiten en 5 kippen
De stichting heeft in de maand september 2021 in totaal 1000 euro ontvangen om 30 geiten en
5 kippen aan te schaffen. Er zijn tot nu toe 20 geiten gekocht en afgeleverd op de
landbouwgrond; In de maand april 2022 zullen nog 10 geiten worden gekocht als het weer
verandert van een droog naar een nat seizoen, wanneer er genoeg gras is voor de geiten om
zich te voeden.
Er werden ook meer 5 kippen gekocht en het is ook goed om te zien dat 2 van de kippen hun
kuikens al hebben uitgebroed.
1.3 Lopende activiteiten
De president van de Republiek Oeganda sprak de natie toe op 31 december 2021 en kondigde
aan dat alle scholen op 10 januari 2022 zullen openen. In lijn met zijn uitspraak worden
momenteel de volgende activiteiten uitgevoerd ter voorbereiding op de opening van de school.
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a) Advertentie: Dit wordt uitgevoerd door 3 prominente radiostations, namelijk Radio Unity
FM, Radio Voice of Lango FM en Radio QFM om ouders te informeren over de datum voor
de opening van de school en hen te vragen de kinderen mee te nemen voor de interviews voor
toelating.
b) Werving van meer leerkrachten: Drie van de leerkrachten van de school hebben de directeur
al aangegeven dat ze niet meer zullen terugkeren om les te geven op de school, omdat ze
sindsdien lid zijn geworden van overheidsscholen. Daarom zijn via de radiostations sollicitaties
binnengekomen, die worden nu ontvangen en ter vervanging zullen te zijner tijd interviews
worden afgenomen.
c) Interviews van kinderen voor toelating. De school houdt momenteel interviews met de
kinderen die voor het eerst op school komen, terwijl de gegevens van de oud-leerlingen worden
bijgewerkt en hun ouders telefonisch worden afgenomen.
d) Schoonmaak van schoolgebouw en eigendommen: het is nodig dat wanneer de scholen
hervatten, het terrein en de eigendommen schoon en gebruiksklaar worden gehouden, daarom
wordt er momenteel schoongemaakt.
e) Meubilair werk: De schoolbanken die voorheen in gebruik waren, zijn zwak en oud
geworden en gaan daarom kapot en ze zijn ontoereikend geworden. De school heeft hout
gekocht om meer bureaus te maken, maar heeft nog steeds financiële beperkingen om door te
gaan met het timmerwerk.
f) Voorbereiding van het lesplan. Leraren moeten beginnen met het voorbereiden van hun
schema's en lesplannen, maar momenteel is de school financieel beperkt om de lesplanboeken
en pennen aan te schaffen.
Samenvattend: het uitbreken van de pandemie Covid 19 heeft het onderwijs in Oeganda zwaar
getroffen, de economie is gedurende de hele periode van afsluiting gesloten en daarom is het
armoedeniveau onder ouders echt hoog geworden, zijn de moraal en het gedrag van kinderen
uitgehold door langdurige blijf thuis, er zijn zoveel gevallen van vroege zwangerschappen
geregistreerd.
Als Stichting Moeder Aida zijn we enorm dankbaar en dankbaar voor de financiële steun die
de mensen uit Nederland, Delft in het bijzonder, ons hebben gegeven.
Het is ons gebed dat we gesteund blijven worden om de mensen van Oeganda van dienst te
zijn.
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Door Lydia Amongi
MOEDER AIDA STICHTING
04/januari/2022
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