
Stichting Kahondo

Beleidsplan

Oprichting:

De stichting Kahondo is opgericht door Riemke en Harm Renkema in
het voorjaar van 2021.

Ontstaan:

In 2017 kwamen wij voor het eerst in Kahondo, een afgelegen bergdorp
in het zuidwesten van Oeganda. Wij waren met onze vriend Joram
Mubangizi hierheen gegaan om zijn familie te bezoeken.  De meeste
mensen in dit dorp leven in extreme armoede en het ontbreekt hen aan
basisvoorzieningen. Denk hierbij aan voldoende gevarieerd eten, zeep,
een matras en schoenen. Het opleidingsniveau is laag en er is veel
analfabetisme. Joram was in 2015 begonnen met een project om de
kinderen uit de armste gezinnen in dit dorp te ondersteunen. Voor zover
zijn eigen financiële situatie het toeliet gaf hij hun een paar keer per jaar
wat kleding en schoolmateriaal. Het openbare onderwijs is gratis maar
de kinderen zijn alleen welkom als ze zelf voor een schooluniform en
schoolmateriaal zorgen.
Eind 2018 zijn wij een week te gast geweest bij de ouders van Joram.
Daar hebben wij met eigen ogen gezien hoe het is om te leven onder
primitieve omstandigheden. Geen stromend water, geen elektriciteit en
koken op een houtvuurtje. Het contrast met ons alledaagse leven in
Nederland is enorm groot. Tijdens die week hebben wij van dichtbij
gezien wat armoede doet. Wij hebben gezien en gehoord hoe
structurele armoede mensen en kinderen beroofd van hun dromen en
hoop op de toekomst. De armoede, waarin iemand geboren wordt, lijkt
bijna niet te doorbreken. De kinderen kunnen alleen maar dromen om
een stapje verder te komen, maar de middelen zijn er niet. Er is
nauwelijks zicht op verbetering… en dat puur omdat het geld er niet is.
Tegelijkertijd hebben wij gezien hoe zij vol vertrouwen op God, vanuit
een sterk gevoel van saamhorigheid toch steeds weer doorgaan. Wij
hebben gezien hoe ze het weinige dat ze hebben met elkaar delen.



De verhalen van deze gezinnen, deze ouders en kinderen dragen wij
met ons mee en laten ons niet meer los. In de afgelopen jaren hebben
wij op eigen initiatief ons steentje bijgedragen. Dit onder ander door het
project van Joram financieel te ondersteunen en bijvoorbeeld door de
aanleg van een waterpomp te realiseren.

Het kinderproject van Joram is inmiddels een officieel geregistreerd
project geworden.  DADA (Divine Action Devolopment Association) is
sinds 11 januari 2021 een door de Oegandese overheid erkende
organisatie. Het project telt inmiddels 98 geregistreerde kinderen.

Doel:

De Stichting Kahondo wil gezinnen en kinderen die leven in extreme
armoede ondersteunen. Met onze financiële en morele support
ondersteunen wij projecten die voorzien in basisbehoeften, die
onderwijs toegankelijk maken en de ontwikkeling en kansen van
kinderen en de locale gemeenschap bevorderen.

Visie:

De kinderen die in Kahondo wonen, hebben zicht op een hoopvolle en
kleurrijke toekomst.

Missie:

Stichting Kahondo ondersteunt kinderen en gezinnen in Oeganda in het
krijgen van een eerlijke en kansrijke toekomst.

Toekomst perspectief en kans op werk begint met voldoende
basisvoorzieningen, een veilige situatie om op te groeien en goed
onderwijs.

Structurele armoede kan door scholing en het stimuleren van
ondernemerschap doorbroken worden. Dit willen wij bevorderen door
samen te werken met lokale projecten. Zij kennen het land en de cultuur



en weten waar behoefte aan is en wat zij nodig hebben om een eerste
stap richting een kansrijke toekomst te zetten.

Het werk wat de stichting wil doen:

Het verzamelen en uitdelen van gelden voor bovengenoemd doel in
Oeganda.
De stichting deelt uit aan projecten in Kahondo, Oeganda ter
ondersteuning van gezinnen en kinderen die leven in extreme armoede
door middel van gezondheid- en scholing programma’s of wat daar
direct of indirect mee te maken heeft of daartoe kan bijdragen.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting publiceert op de website over de inhoud, vorm en
voortgang van de projecten en verantwoordt op deze manier hoe de
financiën worden besteed.

Het verzamelen van gelden:

De stichting verzamelt gelden onder andere door het organiseren van
sponsor acties, het werven van vaste donateurs en het leveren van
diensten. Dit laatste bijvoorbeeld door het maken van aquarellen door
Riemke en het verzorgen van spreekbeurten en workshops door Harm
waarvoor sponsors een gift overmaken naar de stichting.

Partner:

DADA-organization is op dit moment de enige partner van Stichting
Kahondo. DADA-organization is een christelijke organisatie en is door de
overheid erkend en heeft momenteel 98 geregistreerde kinderen.
DADA-organization ontvangt geen steun van de overheid. Het is een
organisatie die zich inzet voor de kinderen en gezinnen in het dorpje
Rwabaremera, Kahondo. Doel van deze organisatie is:
* Het ondersteunen in onderwijs en onderwijsmaterialen.
* Kinderen op weg helpen naar vervolgonderwijs
* Het aanleren van vaardigheden (onder andere visproject, landbouw en

handvaardigheid)
* Het voorzien in basisbehoeften (bijvoorbeeld zeep, matrassen, klamboes

en kleding)



DADA-organisation streeft na om de volgende doelen in de toekomst te
realiseren:

* Schooluitval reduceren door kinderen aan te moedigen om te blijven
studeren onder andere door het faciliteren van schoolmaterialen

* Het aanmoedigen van betrokkenen in Kahondo om te participeren in een
spaarsysteem

* Het stimuleren van betrokkenen om agrarische bedrijven op te starten.
* Het stimuleren om duurzame en milieuvriendelijke projecten op te starten.
* Het ontwikkelen en stimuleren van locale ondernemerschap door het

organiseren van scholingsprogramma’s en conferenties.

Het beheer van de gelden:

Het beheer van de gelden is in handen van het bestuur van de Stichting.
Op de website worden de projecten en activiteiten vermeld waarvoor we
binnen een bepaalde periode verzamelen of waaraan we een bepaald bedrag
hebben geschonken.
Het stichtingsbestuur ontvangt geen honorarium.

Het uitdelen van de gelden kan rechtstreeks aan de beoogde doelen worden
geschonken en kan ook via sponsorprojecten of aan particuliere initiatieven
worden overgedragen.

Aldus vastgesteld

Het bestuur:

Harm Renkema, voorzitter
Nienke Stallinga, secretaris
Leo Broersma, penningmeester
Riemke Renkema, oprichter en bestuurslid
Marloes Broersma, algemeen bestuurslid


