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1.INLEIDING
2015
Eind 2015 is de White Cows Foundation opgericht met als doel het verschaffen van kwalitatief goed onderwijs aan
kinderen en jong volwassenen uit het Mukono district in Oeganda.
2016
WCF heeft in 2016 de schoolopleiding – de kosten van boarding en alle andere bijkomende kosten - van 4 kinderen uit
het Mukono District betaald: James Wasswa, Rebecca Ndiisa, Alice Nakaggwa and Paul Batambuze. Deze kinderen
waren allemaal bekenden van oprichters Linelle Deunk en Daniëlle de Boorder, omdat zij door Linelle Deunk
gefotografeerd zijn voor haar foto project ‘This World is not mine’, waarbij Daniëlle assisteerde. Verwezen zij naar het
beleidsplan van 2016 voor de achtergrond hiervan.
In oktober 2016 zijn Linelle Deunk en Daniëlle de Boorder terug naar Katosi, Oeganda gegaan, alwaar zij de scholen
hebben bezocht, en daar gesproken hebben met de directeuren van die scholen en de kinderen op de scholen.
Daarbij zijn ouders c.q. voogden thuis bezocht en is er uitvoerig overleg gevoerd met de lokale partner, het Katosi
Women Development Trust (KWDT) te Kampala.
Naar aanleiding hiervan èn het inmiddels gepubliceerde rapport van de Bevolkingsorganisatie van de Verenigde Naties
(United Nations Populations Fund) van oktober 2016 heeft WCF haar beleid veranderd ingaande 1 januari 2017.

2017
Vanaf 1 januari 2017 is het doel van WCF: het verschaffen van kwalitatief goed onderwijs aan meisjes vanaf
ongeveer 10 jaar uit het Mukono district in Oeganda. De meisjes starten in Primary 4-5 en worden in staat gesteld
het gehele schooltraject af te maken tot en met Secondary school (in totaal 9 of 10 jaar).
Wel is besloten dat James en Paul hun schoolopleiding mogen afmaken, dit op volledige kosten van de beide
oprichters. Daarbij hebben we criteria vastgelegd waaraan kandidaten moeten voldoen om in aanmerking te komen
voor een beurs (zie Hoofdstuk 2: inhoud samenwerking met KWDT).
Per 1 januari 2017 is Mackline Taaka begonnen in Primary 4 van the Good Hope and Future School. WCF heeft in
2017 de schoolopleiding van 5 kinderen betaald.
Op 9 september 2017 hadden we een bestuurswisseling: Regiene Feldhuis sive Veldhuis werd opgevolgd door
Suzanne van der Weij-Steeghs.
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2018
In het nieuwe schooljaar van 2018 zijn Tracy Nabukeny (Primary 5) en Rehanah Nakawuki (Primary 4) eveneens
begonnen op de Good Hope and Future School. Hoewel er voldoende financiële ruimte was voor een derde meisje is
het de groepen niet gelukt om tijdig een derde kandidaat te vinden die aan alle voorwaarden voldeed.
In juli 2018 is besloten dat er voldoende financiële ruimte was voor 3 nieuwe meisjes per 1 januari 2019. Dit is met de
leiding van het KWDT gecommuniceerd, zodat de groepen tijdig konden beginnen met het selecteren van kandidaten.
In oktober is het voltallige (nieuwe) bestuur afgereisd naar Oeganda. De groepen hadden 4 kandidaten geselecteerd.
Het bestuur is langs alle kandidaten geweest en heeft de meisjes en hun families ontmoet om kennis te maken en de
kandidaten te toetsen aan de voorwaarden om deel te nemen aan het programma. Dit was bij 2 van de 4 kandidaten
niet het geval. KWDT heeft dit met de groepen gecommuniceerd en hen gevraagd met een kandidaat te komen die
wel aan alle voorwaarden voldoet. Dit heeft geleid tot een derde kandidaat.
In het nieuwe schooljaar van 2019 zijn gestart:

Mary Suubi – geb. 24 oktober 2006
• Haar vader is lid van een groep (in sommige groepen zijn mannen lid. Dat mag, maar zij mogen geen voorzitter
of penningmeester worden).
• Mary zit in P4
• Ze heeft een jaar gemist vanwege haar gezondheid
• Ze behoort tot de top 5 in haar klas (van de 33 kinderen)
• ’They are contributing very well in the Group. The group thinks this girl will be important to the group.’
• Ze wil accountant worden
• Mary is de oudste in een gezin met 5 kinderen.
• De andere kinderen zijn Jennifer/Gift, Angel, Faith and Patience.
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Rosette Namagandu – geb. 22 september 2009 | Bugolombe Women Group
•
•
•
•
•
•
•
•

Moeder is lerares op de St. Balikuddembe Primary School.
Ze is van oudsher een lid van de groep.
Haar man heeft veel vrouwen, Ze leeft alleen met Rosette.
Rosette zit in P3 in 2018
Engels is haar favoriete vak
Ze wil dokter worden
Ze is 1e in een klas van 90 kinderen!
Rosette ontving ons alleen, omdat haar moeder een sollicitatiegesprek had op de St Stephenson School in
Mukono. Ze spreek goed engels en is zeer verantwoordelijk. Een opgeruimd huis en haar spullen, zoals haar
rapport lagen klaar.

Rehema Asusa – geb. 1 februari 2008 | Muwumuza Women Group
•
•
•
•

•
•

Geboren in Arua, in het Noord Westen van Oeganda
Haar ouders zijn 2 jaar geleden naar Katosi gekomen, in de hoop op meer visvangst in het Lake Victoria
gebied.
De broer en vader van Rehema zijn inmiddels overleden.
Haar moeder heeft ernstig te lijden gehad onder de maatregelen die door de overheid worden genomen om
illegale visvangst tegen te gaan (waaronder stokslagen, boten die worden verwoest en netten die worden
verbrand).
Moeder kan de schoolgelden voor Rehema niet betalen. Inmiddels heeft de Muwumuza groep zich over
Rehema ontfermd.
Rehema voldoet aan de WCF-voorwaarden en is door de groep uitgekozen om deel te mogen nemen aan het
WCF programma.
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2.SAMENWERKING MET KWDT
WCF werkt sinds 1 januari 2017 met KWDT samen bij de uitvoering van de doelstelling van Stichting White Cows
Foundation.
2.1 Het Katosi Women Development Trust
KWDT is een non-gouvermentele organisatie, welke als doel heeft het verbeteren van het algemeen welzijn in arme,
landelijk gelegen, plattelandsgemeenten en gebieden in het Mukono District. KWDT ondersteunt 19 vrouwengroepen ,
waarbij in totaal meer dan 500 vrouwen zijn aangesloten, en verstrekt aan deze groepen microkredieten voor onder
meer de bouw van harvest tanks voor de opvang van water, alsmede biosand filters, (bio-)toiletten en koeien.
Het KWDT levert de genoemde goederen onder voorwaarden en faciliteert bovendien trainingen aan deze
vrouwengroepen op het gebied van hygiëne, watervoorzieningen, gezondheid, leiding geven, groepsprocessen en
management. Er wordt een actieve en verantwoordelijke inzet van de vrouwen verwacht.
Het KWDT is gevestigd in Kampala, hoofdstad van Oeganda (https://katosiwomen.wordpress.com)., maar het KWDT
heeft een ‘field office’ in Katosi, waar het oorspronkelijk is ontstaan.
2.2 Inhoud samenwerking KWDT - WCF
•
•
•
•
•

•
•
•
•

de meisjes die (zullen) deelnemen aan het programma worden door de KWDT gemonitored door de 19
groepen zelf geselecteerd;
de KWDT verzorgt alle communicatie met de vrouwengroepen over het WCF educatie programma;
de KWDT bezoekt (minimaal) elk trimester (3 x per jaar) de scholen en de kinderen en evalueert hoe het
gaat, zowel met de kinderen als de leraren, schoolleiding;
deKWDT overlegt evalueert met de ouder(s)/voogd(en) van de kinderen;
de KWDT betaalt de scholen en de bijkomende kosten rechtstreeks. Daartoe maakt WCF elk trimester het
benodigde bedrag over op de rekening in Oeganda. George Katongole van het KWDT is gemachtigd om het
overgemaakte bedrag op te nemen en de scholen te betalen;
de KWDT neemt elk trimester de rapporten van de kinderen in ontvangst;
de KWDT stuurt jaarlijks alle rapporten aan de WCF ;
de KWDT legt per trimester rekening en verantwoording af door het overleggen van alle bonnen van alle
betaalde kosten.
George Katongole signaleert opvallende zaken en communiceert die met de WCF, zowel heigelijke zaken als
onderwerpen die nadere aandacht verdienen omtrent het functioneren van de kinderen.
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2.3 Overleg White Cows Board met het KWDT
In oktober 2018 vond de jaarlijkse vergadering tussen WCF en KWDT plaats. Daarbij waren aanwezig:
Margaret Nakato, Vaal Benjamin Mukisa, Linelle Deunk, Suzanne van der Weij, George Katongole, Daniëlle de Boorder,
Joan, Maaike de Boorder (gast), Ben, Rehema Namaganda.
Het volgende is besproken, alvorens een bezoek te brengen aan Mukono:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Er zijn 4 meisjes geselecteerd, geen beloftes gedaan.
De vraag was er of de meisjes niet gelijk naar St. Balikuddembe Primary kunnen gaan i.p.v. de Good Hope &
Future School?
De WCF wil dat geenszins. De Good Hope & FutureSchool is een prima school en sluit aan op wat wij wensen
als basis voor het kind. Het fijne van deze school is dat ze veel oog hebben voor de ontwikkeling van het kind.
Het gaat niet alleen maar om de prestaties, maar ook om de persoonlijke ontwikkeling van het meisje. Ze
bouwen zelfvertrouwen op, een groepsband, leren presentaties te geven in het Engels, voor zichzelf op te
komen in het Engels en andere bruikbare vaardigheden. De meisjes worden vooral positief aangesproken.
De St. Balikuddembe Secondary School is wel de beste van de regio en geschikt voor het vervolg.
Het is nog niet mogelijk om de scholen via internet te betalen, hopelijk gaat dat in de nabije toekomst gebeuren.
Elk kind heeft al een eigen code, waarschijnlijk om in de toekomst transacties te koppelen aan leerling
De WCF wil een onkostenvergoeding aan het KWDT betalen van UXS 50.000 per kind om zich onafhankelijker
te voelen. KWDT accepteert dit.
De vraag die is opgeworpen is hoe we vorm kunnen gaan geven aan het idee dat de opleiding ten goede
komt aan de gemeenschap. Hoe?
Margaret speech op Family Day
De WCF meisjes moeten af en toe KWDT helpen en klusjes doen, zodat ze betrokken worden bij KWDT
Nadenken over stages bij bedrijven in Mukono District
Intentie-overeenkomst met de meisjes die starten dat hun opleiding ten gunste komt aan de gemeenschap.
De KWDT wil de jongeren / de jongere generatie in Mukono houden. To engage the youth, dat is de
uitdaging.
De KWDT wil graag een hoofdstuk over het WCF–education programme op hun website. Ze willen ook foto’s
van de meisjes en activiteiten op de website zetten. We zullen dit gaan faciliteren.
Financiële stroom. Momenteel boekt Daniëlle geld over van onze eigen Nederlands WCF Triodos rekening,
naar Barclays Bank (op naam van Linelle Deunk). George is eveneens gemachtigd tot deze rekening. George
haalt geld van de Barclays bank en betaalt alle onkosten. Het KWDT vraagt ons de gelden over te boeken op
KWDT account (ipv Barclays). Verder zal dezelfde constructie (bepaald bedrag per kwartaal) gehandhaafd
blijven. In 2019 zullen we dit waarschijnlijk realiseren.
De invulling van de White Cows Family Day is besproken;
alsmede de kosten van brandstof, maaltijden en onderdak gedurende ons verblijf in de field-office.

7! van !37

#
v.l.n.r. | George Katongole,Vaal Benjamin Mukisa, Daniëlle de Boorder, Rehema Namaganda , Linelle Deunk, Margaret
Nakato, ?, Ben, Suzanne van der Weij en Joan.

2.4 De selectieprocedure
De WCF heeft met haar lokale partner afgesproken dat de meisjes die zullen deelnemen aan het programma, worden
geselecteerd met hulp van de KWDT. Dit houdt in feite in dat de KWDT (één van) de vrouwengroepen aanwijst, van
welke groep één meisjes mag deelnemen aan het programma. Deze groep selecteert zelf een meisje aan de hand van
de criteria die de WCF heeft gesteld en door de KWDT met de vrouwengroepen zijn besproken.
De White Cows Foundation heeft slechts controlerende rol: het bestuur controleert (slechts) of de geselecteerde
meisjes aan alle selectievoorwaarden voldoen.
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3. SELECTIECRITERIA
3.1. Doel stelling WCF
Doel van het WCF is het aan meisjes vanaf 9/10 jaar uit het Mukono District verschaffen van kwalitatief goed onderwijs
in de ruimste zin des woords.

3.2. De White Cows Education Programme - criteria
(1) Meisjes;
(2) Waarvan de moeders/voogden zijn aangesloten bij één van de vrouwengroepen van KWDT;
(3) Leeftijd waarop zij starten is circa 10 jaar;
(4) Zij volgen het gehele traject: primary èn secondary school

Onder de navolgende voorwaarden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ze gaat eerst naar Good Hope and Future Primary School (www.goodhopeandfuture.com);
Ze gaat daarna naar St Balikuddembe Secondary School Kisoga te Bankosa;
Ze gaat naar kostschool (boarding school); dat betekent dat ze gedurende schooltijd niet meer thuis woont en
wordt vrijgesteld van huishoudelijk werk;
Ze moet het gehele traject willen volgen (primary & secondary school);
Ze dient voldoende gemotiveerd / ambitieus te zijn;
Haar ouders/voogden dienen betrokken te zijn bij de schoolopleiding;
Ze moet in staat zijn het niveau van de scholen te halen (voldoende intelligent);
Hands-on-mentaliteit;
Bereid zijn gedurende en hopelijk na de opleiding terug te geven aan de gemeenschap;
Haar familie is niet in staat een schoolopleiding van dit niveau te betalen voor dit meisje.
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3.3. Toelichting op doelstelling en selectiecriteria
(1) Meisjes
Waarom alleen meisjes?

Meisjes vallen als eerste uit qua school, als er onvoldoende middelen zijn om alle kinderen van een huishouden naar
school te laten gaan. Verder worden meisjes (vooral als ze iets ouder zijn) thuis gehouden om aldaar huishoudelijk werk
te verrichten. Meisjes hebben dus minder kansen dan jongens. Dit leidt ertoe dat zij later alleen nog laag opgeleid en/of
laag betaald werk kunnen doen. Omdat ze vervolgens niet voldoende inkomsten kunnen genereren voor hun eigen
kinderen, zal deze cyclus van armoede zich blijven herhalen.
Bovenstaande wordt bevestigd in het rapport van de Bevolkingsorganisatie van de Verenigde Naties (United Nations
Populations Fund) van oktober 2016, waaruit blijkt dat significant veel minder meisjes dan jongens naar secondary
school gaan.
Het volledige rapport is te downloaden vinden op de site http://www.unfpa.org/publications.
____________________________
“Even in areas where conflict is less of a concern, significant proportions of children miss out on receiving a full education.
For example, in Nigeria, Africa’s most populous country with one of the world’s largest youth populations, only 60 per cent of
girls and 71 per cent of boys are enrolled in primary school. The figures are even more striking for secondary school, which
current 10-year-olds will enter within a couple of years, when pressures to perform other roles such as earning an income or
starting a family become more pronounced. This is especially true for girls, who by the time they reach secondary-school
age, may not be seen as an eﬀective “investment” by the household, may suﬀer the consequences of unintended
pregnancy, may experience sexual harassment both on the way to and in school, and may have limits set on where they may
travel within their communities.

Missing out on secondary schooling is particularly critical for the long-term prospects of these children because the global
economy (and increasingly local economies as well) places a premium on the skills developed at the secondary school level,
meaning that girls are at risk of falling even further behind. Of even greater concern is that the lowest gender parity indices
for both primary and secondary school are in those countries where current 10-year-olds account for the highest
proportions of the population. This relationship is particularly clear for secondary school. Overall, the transition from primary
to secondary school will be a particularly perilous period for girls who are 10 today, potentially marking a point where they
fall further behind their male peers.“ [ UN populations Fund]
____________________________

Uit het rapport blijkt dat meisjes die een kwalitatief goede schoolopleiding volgen, langer wachten met het krijgen van
kinderen, minder kinderen krijgen (aan geboortebeperking doen) en langer doorwerken in een beter betaalde baan. Het
gemiddelde aantal kinderen per vrouw in Oeganda ligt nu op 5,5.

!10 van 37
!

(2) Waarvan de moeders/voogden zijn aangesloten bij KWDT
WCF heeft de doelstelling om de schoolopleiding van kansarme meisjes uit het Mukono District te financieren. Onze
droom is dat deze meisjes later hun eigen cyclus van armoede kunnen doorbreken. Maar ook dat deze meisjes de
gemeenschap daar en de gehele regio economisch vooruit kunnen helpen. Met het KWDT is besproken dat de
meisjes in het kader van ‘giving back to the community’ door KWDT zullen worden ingeschakeld om klusjes te doen en
mee te helpen en later de mogelijkheden om stageplekken te onderzoeken.
(Een deel van ) het bestuur van de WCF gaat elk jaar naar Oeganda om het project te evalueren en om contact te
houden met alle meisjes/deelnemers, de scholen en hun ouders/voogden. Het is onmogelijk, naast onze reguliere
werkzaamheden, dat wij vanuit Nederland dit helemaal kunnen organiseren en continueren. Wij hebben een lokale
partner nodig die daar praktisch aanwezig is en vinger aan de pols houdt. Bovendien vinden wij dat in principe de lokale
mensen het werk moeten doen en wij dit hen niet uit handen nemen. Deze partner hebben wij gevonden in de KWDT.
De KWDT heeft een hele organisatie staan die goed functioneert. De vrouwen die deel uitmaken van die 19 groepen
zijn vrouwen die inmiddels hebben bewezen dat zij verantwoordelijkheid nemen. Zij zijn verantwoordelijk, kunnen
samenwerken en leggen financieel verantwoording af als groep. Bovendien controleren ze elkaar en spreken elkaar
erop aan. Door de dochters te kiezen van deze vrouwen, hebben we de meeste kans dat we niet alleen deze meisjes
helpen, maar ook hun gezinnen, hun toekomstige kinderen, de groep waarvan zij deel uitmaken, de gemeenschap
waartoe zij behoren en de regio als geheel.

(3) Vanaf 10 jaar
Uit het VN-rapport blijkt dat als geïnvesteerd wordt in 10 jarige meisjes, niet alleen die meisjes een betere toekomst
tegemoet gaan; maar dat deze investering leidt tot economische welvaart voor het land of de regio waarin deze meisjes
wonen.
____________________________

`Countries that choose to develop policies and institutions to build a 10-year-old girl’s human capital through quality education and
access to health information and services stand to realize major economic gains. Those that choose to do little or nothing to tear
down barriers standing in the way of a girl’s realizing her full potential will experience significant impediments to economic growth and
development. In countries with large or emerging youth populations, investments that empower 10-year-old girls can yield a
“demographic dividend,” which not only benefits girls, but can also lead to inclusive, equitable and strong economic growth.`
`The evidence overwhelmingly suggests that policies promoting better health, education and labour-force participation for women—
as well as being worthy ends in themselves—can contribute to healthier, better educated and more prosperous families and nations.`
[UN Population Fund]
____________________________
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(4) Primary èn secondary school
Om armoede te bestrijden, dient geïnvesteerd te worden in een kwalitatief goede schoolopleiding voor meisjes vanaf
ongeveer 10 jaar. Het is met name belangrijk dat meisjes de secondary school mogen afmaken.
Een ciitaat uit het rapport van de Bevolkingsorganisatie van de Verenigde Naties (United Nations Populations Fund) van
oktober 2016:

____________________________

“Educating girls has been described as the “world’s best investment” because it increases economic opportunity for women and
girls, increases a nation’s productivity and economic growth and leads to a cycle of healthier, better educated children (Sperling and
Winthrop, 2016). “
____________________________

Een van de uitgangspunten van WCF is (en blijft) dat een meisje dat deelneemt aan de het White Cows Education
Programme haar schoolcarrière mag afmaken (tot en met secondary school).
Wat daarna gebeurt is nog niet aan de orde, maar staat wel op de agenda om met de KWDT te ontwikkelen.
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4. DE SCHOLEN
De WCF heeft gekozen om zich tot twee scholen te richten: een primary school en een secondary school. We zijn een
kleinschalige organisatie en houden de lijnen graag kort. De WCF heeft deze scholen bezocht en heeft rechtstreeks
contact met beide directeuren. Het zijn allebei kwalitatief goede private schools, waar de meisjes goed zullen worden
opgeleid. Inmiddels is daar een vervolgopleiding bijgekomen: De Lady Valerian Vocational School.
4.1. De Good Hope and Future School in Nakisunga
De Good Hope and Future School is een relatief nieuwe primary school, opgericht door de Sloveense Vera Liebe
https://www.gfah.eu/en/home). De klaslokalen zijn nieuw, schoon en kleurrijk. De school heeft kleine klassen.
Het kostschool gedeelte is eveneens kleinschalig. De meisjes slapen met 6 op een kamer; per huis wonen 12 meisjes
met een matron. In het midden van het huis staat een grote eettafel, waar de meisjes gezamenlijk de maaltijden nuttigen
die de matron heeft gekookt. Ze krijgen drie maaltijden per dag.
Wat ons zeer bevalt, is dat er veel aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Het gaat niet alleen
om leren, maar er is ook veel aandacht voor openbaar spreken, leren presenteren, initiatief nemen en voor jezelf
opkomen. Men is aardig voor lekaar. Het zelfvertrouwen wordt vergroot. Een all round programma dus dat goed
aansluit bij de doelen van WCF.

links | een klaslokaal van de Good Hope and Future School [oktober 2018] & rechts | de kinderen staan in de rij voor de lunch [oktober 2018]
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4.2. St Balikuddembe SS Kigosa
De St. Balikuddembe school is een kwalitatief goede secondary school in het Mukono District. De directeur is Marjorine
Tushabe. Alleen Alice zit op deze school, nu James is begonnen aan zijn beroepsopleiding tot loodgieter op de Lady
Valeria V&B school.
Volgens directeur Marjorine Tushabe is het belangrijk dat de kinderen naar kostschool gaan, mede omdat men er dan
zeker van is dat de kinderen goed genoeg gegeten hebben om goed te kunnen presteren. Het is maar de vraag of er
thuis genoeg eten is. De slaapzalen zijn weliswaar groot (ongeveer 75 kinderen op een slaapzaal), maar schoon en het
klimaat is veilig. Pesten wordt niet geduld. De kinderen krijgen drie maaltijden per dag en een snack.

links | Alice in haar klaslokaal [oktober 2018] & rechts | Alice in haar dormitory [oktober 2018]
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4.3. Lady Valeria Vocational & Business College te Matugga
Paul gaat sinds 2017 naar deze school. Hij volgt een tweejarige opleiding tot elektromonteur.
James volgt sinds 2018 de opleiding tot loodgieter aan deze school.
Beide jongens zitten intern. De sfeer is goed op deze school en beide jongens hebben het naar hun zin. Ze hebben
allebei vrienden. Het is een fantastische school: meiden en jongens worden opgeleid tot kapper,
schoonheidsspecialiste, mode-ontwerper, leraar, elektromonteur, automonteur, bouwvakker, loodgieter, bakker, horecamedewerker enzovoorts.

foto | Paul is aan het sleutelen aan een motorblok [oktober 2018]
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foto | leerlingen in opleiding tot automonteur [oktober 2018]

foto | jongens in opleiding tot bouwvakker [oktober 2018]
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5. ACTIVITEITEN IN 2018
5.1. Activiteiten in Oeganda
WCF heeft de verkregen inkomsten conform haar doelstelling besteed aan de volgende kinderen en jong volwassenen,
hierna te noemen scholieren/studenten. In 2018 gingen 7 kinderen via WCF naar school.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Paul | geb. 21 maart 1997
James | geb. 8 augustus 1998
Alice | geb. 21 juli 2002
Rebecca | geb. 3 november 2005
Macline | geb. 18 april 20115
Tracey | geb. Rehana | geb. -

5.2. De WCF-leerlingen eind 2018
Hieronder volgt een overzicht van de achtergronden en het leertraject van al opgenomen leerlingen in het White Cows
Programma zijn opgenomen. In Hoofdstuk 6 worden de plannen van de nieuwe leerlingen besproken.
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PAUL | geb. 21 maart 1997 [2016-]

v.l.n.r. Daniëlle, George, Paul, Linelle, Maaike, James en Suzanne voor de
dorm van Paul [oktober 2018].

achtergrond
Paul komt uit Oost Oeganda, uit de buurt van Jinja. Zijn ouders zijn overleden toen hij ongeveer 12 jaar oud was. Hij is
na enkele jaren voor zichzelf gezorgd te hebben door een echtpaar geronseld om bij hen te komen werken ergens in
het Mukono District. Hij werd echter slecht behandeld en is daar in wanhoop weg gelopen. Toen is hij op het erf van
Jackline belandt, lid van één van de vrouwen groepen die bij KWDT zijn aangesloten. Zij heeft hem in huis genomen en
werk gegeven.
scholingsplan
Paul heeft in 2016 les gehad van een privé lerares, die hem heeft leren lezen en schrijven en Engels spreken. In eerste
instantie bleef Paul bij Jackline wonen en ging met zijn fiets heen en weer naar zijn lessen. Hij kwam echter af en toe niet
opdagen. Het bleek dat hij klusjes moest doen met zijn fiets of thuis moest werken. Daarom is besloten dat Paul
uiteindelijk ging wonen bij zijn privé lerares, zodat hij geen lessen meer zou missen.
In 2017 is Paul gestart aan de Lady Valeria Vocational & Business College te Matugga. Op deze school volgen meer
dan 600 kinderen een beroepsopleiding. Dat kan zijn schoonheidsspecialiste, kapper, automonteur, horeca en
hotelmanagement, bakker, timmerman, loodgieter, accountant, secretariaat enzovoorts. In Oeganda bestaat zoiets
nauwelijks. Maar hier is wel een enorme behoefte aan. Deze school is gesticht door Viola Nawooza die wij hebben
ontmoet.
Paul doet opleiding tot electric engineer. Het gaat goed met Paul. Hij kan basis lezen en schrijven en spreekt (basis)
engels. Hij heeft vrienden op zijn nieuwe school en maakt een heel gelukkige indruk. Hoewel de opleiding in principe
twee jaar duurt, was de verwachting dat Paul hier drie jaar over zal doen, vanwege zijn slechte vooropleiding.
In oktober 2018 hebben wij Paul weer ontmoet op de school. De verwachting is waar gebleken: Paul doet het eerste
jaar nog een keer opnieuw.
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(2) James | geb. 8 augustus 1998 - [2016-]

Foto | James en Alice in de bibliotheek van de St. Balikuddembe
[oktober 2017]

achtergrond
James, is één helft van een tweeling en is (per 1 januari 2019) 20 jaar. Hij heeft een grote achterstand opgelopen als
gevolg van het feit dat er regelmatig onvoldoende middelen waren om de schoolkosten te betalen. James zat in een
klas met meer dan 100 kinderen.
scholingsplan
Vanaf januari 2016 is James naar de St.Balikuddembe school gegaan. De door WCF daarbij gestelde voorwaarde is
vervuld: zijn tweelingbroer Kato, is eveneens weer naar school gegaan om zijn opleiding verder te vervolgen. In oktober
2015 was Kato niet op school omdat er niet genoeg geld was.
James werkte heel hard, maar zijn achterstand was te groot. Hij is in Senior 4 gedoubleerd en is toen wel geslaagd. In
plaats van door te stromen naar Senior 5 is hij over gestapt naar een beroepsopleiding. Sinds 2018 volgt hij een
opleiding tot loodgieter aan de Lady Valerian Business School.
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(3) Alice | geb. 21 juli 2002 [2016-]

Foto | Alice in thuis [oktober 2017]

achtergrond
Alice is de zus van James en is (per 1 januari 2019) 16 jaar. Zij was eind 2015 klaar met primary school en is via de
WCF naar de St. Balikuddembe School gegaan.
scholingsplan
Alice is eveneens sinds januari 2016 naar de boarding section van de St.Balikuddembe school gegaan. Na wat
strubbelingen in het begin, gaat het met Alice nu enorm goed. Zij zit inmiddels in Senior 4 van de St. Balikuddembe.
Dat betekent dat ze dit jaar examen moet doen. Daarna wordt beslist of ze doorstroomt naar Secondary 5 of naar een
beroepsopleiding gaat.
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(4) Rebecca | geb. 3 november 2005 [2016-]

Foto | Rebecca in haar klas [oktober 2018]

achtergrond
Rebecca is (per 1 januari 2019) 13 jaar en is dochter van Jackline. Toen wij in oktober 2015 terug in Oeganda waren,
woonde Rebecca niet meer thuis. Een tante die in Kampala woonde, was ziek geworden en Rebecca moest voor haar
zorgen. Zij woonde daarom in Kampala en ging daar naar school. Wij wilden haar opnemen in ons WCF programma,
om Paul ook te kunnen helpen, op voorwaarde dat zij bij die tante wegging en weer thuis in het Mukono District kwam
wonen. Dat is gebeurd.
scholingsplan
Rebecca is in 2016 naar de Good Hope and Future School gegaan en zit nu (per 2019) in Primary 7. Zij heeft
afgelopen jaar op boarding school gezeten en de verandering die Rebecca heeft ondergaan is spectaculair. Zij is flink
gegroeid,zowel lichamelijk als geestelijk. Zij is veel minder verlegen en spreekt goed Engels. Haar resultaten op school
zijn veelbelovend. Elk jaar verbeteren haar prestaties. Ze praat honderduit en is heel enthousiast.
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(5) Mackline | geb, 18 april 2011 [2017-]

Foto | Rebecca (links) met Mackline (rechts) [oktober 2017]

achtergrond
Mackline is het eerste meisje dat door één van de vrouwengroepen is geselecteerd. Zij was eigenlijk te jong (pas 6)
maar zeer slim. Zij behoort tot de Katosi groep. Zij is ingestroomd in Primary 4.
scholingsplan
Mackline is een intelligent, vrolijk meisje dat het heel erg naar haar zin heeft op de Good Hope and Future School. Zij is
ingestroomd in Primary 4 en is zonder enige problemen overgegaan naar Primary 5. Inmiddels (1 januari 2019) zit ze in
Primay 6.
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(6) Tracy | geb. [2018-]

Foto | Tracy op de Good Hope and Future School
[oktober 2018]

achtergrond
Tracy is in februari 2018 begonnen met Primary 5. Zij was toen 10 jaar. Zij is geselecteerd omdat zij voldoet aan alle
voorwaarden. Zij was de 3e beste van haar klas en is daarom uitgekozen door de groep. Zij wil graag dokter (kinderarts)
worden.
scholingsplan
Tracy is in februari 2018 gestart in Pramary 5. Zoals we hadden verwacht doet Tracy het goed op school. Haar cijfers
variëren van good tot very good. Ze werkt hard en is leergierig.
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(7) Rehanah, geb. [2017-]

Foto | Rehanah op de Good Hope and Future School
[oktober 2018]

achtergrond
Rehanah is 10 jaar en woonde bij haar voogd in het hele kleine en afgelegen Buleebi. Zij is een vondeling, die door
Fredah liefdevol is opgenomen en nu haar voogd is. Fredah is aangesloten bij één van de vrouwengroepen.
Rehanah is een slim meisje dat nu op het hele kleine dorpsschooltje van Buleebi zit. Een beperking van deze school is
dat het maar tot en met Primary 3 gaat. Daarna zou zij eerst naar een andere school gaan, voordat zij zou deelnemen
aan het WCF programma. Besloten is daarom dat Rehanah in Primary 4 mocht starten aan de Good Hope and Future
School. Het bijzondere aan Rehanah vinden wij dat zij door de groep is geselecteerd, hoewel zij geen biologisch kind is
van één van de aangesloten vrouwen. Wij worden hierdoor gesterkt in het idee dat de groepen vrouwen niet alleen
kijken naar ieders individueel belang, maar ook naar het groepsbelang.
scholingsplan
Rehanah is in februari 2018 gestart in Primary 4. Zij is een intelligent meisje dat zich snel aanpast. Zij is probleemloos
overgegaan naar Primary 5. Zij is vrolijk en speels in de klas en heeft veel vriendinnen.
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5.3. De White Cows Family Day
Op zaterdag 13 oktober was onze eerste WCF PLEASE DREAM Family Day. Hiervoor kwamen alle deelnemende
kinderen - en hun families - naar Katosi.
Margaret, de directeur van KWDT (onze partner in de uitvoering) begon met een presentatie en
aanmoedigingsspeech. Zo benadrukte ze het belang om de opleiding van de meisjes straks ten goede van de
gemeenschap aan te wenden om ook de regio vooruit te helpen. Ze wil daarvoor onderzoeken of de meisjes in de
toekomst werkervaring bij de KWDT kunnen opdoen. Bovendien heeft ze in een aparte sessoe de moeders/voogden
gewezen op hun verantwoordelijkheid om de meisjes naar de scholen te laten gaan en zelf het goede voorbeeld te
geven door aanwezig te zijn bij de vergaderingen en scholingen van de KWDT.
Maaike de Boorder, dochter van bestuurslid Danielle, hield daarna een presentatie over haar leven in Nederland: school,
vriendinnen, eten en huisdieren kwamen aan de orde. De kinderen voelden zich vrij Maaike veel te vragen en proefden
van allerlei typisch Nederlandse lekkernijen.
Daarna was het tijd voor Please Dream! Alle kinderen - en hun broers en zussen - plakten, schreven, tekenden vol
overgave hun dromen op papier. In het Engels hebben zij zichzelf daarna aan elkaar, de ouders en ons
gepresenteerd. We waren super trots, want ALLE kinderen hebben voor de groep in het Engels iets verteld over hun
dromen voor de toekomst. Op deze manier gaan ze elkaar ook als groep steeds beter kennen en weten ook de
ouders wat hun dochters willen.
Natuurlijk kan er in Katosi niet zo een dag zijn zonder een overvloed aan lokale gerechten, klaargemaakt door vrouwen
uit de groepen. De afsluiting was gezellig, vrolijk en hilarisch. Zaklopen, koekhappen en als hoogtepunt meerdere
rondes stoelendans. Met een plaatselijke DJ een waar spektakel, zo vrolijk als dit hadden wij het nog nooit gezien.
Muziek aan en dansend rond de stoelen, het kon ons niet lang genoeg duren. Moe en vooral met heel veel zin in het
komende jaar hebben we afscheid genomen van elkaar.
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Tracy heeft getekekend dat het haar droom is kinderarts te worden.

Stoelendans

Rebecca wil graag teacher worden
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Paul presenteerde zich in het engels en droomt ervan automonteur te worden

Koekhappen

Groepsfoto
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Lunch

Alle kinderen tekenen, kleuren en plakken hun dromen

Zaklopen
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5.4. Activiteiten in Nederland
Windmill Cup
In 2018 was WCF samen met Unicef verbonden aan een internationaal jeudtennistoernooi - de Windmill Cup- die werd
gehouden in juli 2018 Oosterbeek. In het kader van deze Windmillcup hebben wij op voorhand - op 31 mei 2018een pub quiz annex veiling gehouden op de Oosterbeekse Tennisvereniging. Er deden 12 team mee aan de pub quiz.
De opbrengst van deze avond was € 2.500,00. Hiervan kwam €1.250 aan de WCF ten goede.

De Stichting Alle Kleine Beetjes Helpen (AKBHH)
De contacten met de Stichting AKBHHH hebben geleid tot een duurzame samenwerking. Deze Stichting is in 2006
opgericht vanuit het idee in bescheidenheid bij te dragen aan het grotere geheel. Vandaar de naam. AKBHHH steunt
projecten in binnen- en buitenland op het gebied van natuur, onderwijs, ontwikkelingshulp en gezondheidszorg.
De samenwerking met de Stichting AKBHHH houdt in dat zij in beginsel het traject van 1 meisje betalen (€750,00 per
jaar gedurende 9 jaar) en daarnaast het gehele traject van elk vierde meisje dat wij steunen zullen financieren. Dit
betekent dat als wij genoeg gelden hebben voor 3 meisjes, zij de bijdrage voor de 4e meisjes zullen betalen. Verder
coacht en begeleidt Stichting AKBHHH de White Cows bij de verdere uitwerking van onze plannen en het nadenken
over onze toekomstige doelen.
In 2018 heeft de Stichting AKBHH het traject van 1 meisje voldaan (€5.500,00)
http://www.akbhhh.nl/project/the-white-cows-foundation/

Periodieke donateurs
De Stichting WCF heeft periodieke donateurs geworven die bereid zijn onze Stichting over een langere periode (lees 5
jaar) te steunen.
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Lions gemeente Renkum
In 2018 hebben we de bijdrage ontvangen van de Lions Club gemeente Renkum. In totaal hebben we een bedrag
van € 8.860,00 mogen ontvangen.

WCF berichten
We maken periodieke berichten, die we naar al onze donateurs, vrienden en andere geïnteresseerden opsturen. Dit
leidt veelal tot incidentele giften.
In 2018 zijn er 2 verzonden.
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6. PLANNEN IN 2019
6.1. Activiteiten in Oeganda
In 2019 zal WCF de verkregen inkomsten conform haar doelstelling besteden aan de kinderen genoemd in hoofdstuk
4. In het nieuwe schooljaar van 2019 zijn de volgende 3 kinderen erbij gekomen.

(8) Mary [geboren 24 oktober 2006]

#
Foto | Mary tijdens de WCF Family Day: [oktober 2018]

achtergrond
Haar vader is lid van een groep (in sommige groepen zijn mannen lid. Dat mag, maar zij mogen geen voorzitter of
penningmeester worden). Mary zit nu in P4. Daar behoort ze tot de beste van haar klas.
scholingsplan
Mary is een intelligent, serieus meisje dat zich erg verantwoordelijk voelt. Haar droom is om een accountant te worden.
Zij stroomt nu in in Primary 5.
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(9) Rosette [geboren 22 september 2009]

#
Foto | Rosette tijdens de WCF Family Day: [oktober 2018]

achtergrond
De moeder van Rosette is een lerares op de St. Balikuddembe Secondary School, maar heeft gesolliciteerd bij de St.
Stephenson School in Mukono. Zij is een alleenstaande moeder en krijgt geen financiële ondersteuning van de vader
van Rosette. Rosette zit in P3 van de St. Balikuddembe Primary School en is nummer 1 van haar klas.

scholingsplan
Rosette is een intelligent, zelfstandig meisje dat zich verantwoordelijk voelt. Haar droom is om een dokter te worden.
Zij stroomt nu in in Primary 4.
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(10) Rehema [geboren 1 februari 2008]

!
Foto | Rehema tijdens een huisbezoek van George [januari 2019]

achtergrond
De Muwumuza Group heeft zich over Rosette ontfermd en haar voorgedragen voor het WCF Educatie programma.
scholingsplan
Rehema start in P4.
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6.2. bezoek Oeganda oktober 2019
In oktober 2019 zal het bestuur van WCF afreizen naar Oeganda om het project ter plaatse te evalueren, met de
meisjes en de families contact te hebben, een nieuwe Family Day te organiseren en te vergaderen met KWDT.
6.3. Activiteiten in Nederland
Ook in 2019 willen we nieuwe fondsen werven. Ook in 2019 zijn we als (enig) goed doel verbonden aan de Windmill
Cup. We gaan in dat kader weer een pubquiz organiseren op 13 juni 2019.
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7. BELEID EN FINANCIËN
7.1 Algemeen
• De Stichting White Cows Foundation.
• Kamer van Koophandel-nummer | 64676919
• Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer/fiscaal-nummer | RSIN 855774629
• Nederlandse bankrekening bij Triodos bank | NL06 TRIO 0391082493 White Cows Foundation
• Oegandese bankrekening bij Barclays Bank of OegandaLimited | account number 6004892761
• WCF heeft een ANBI status.
• WCF voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website www.whitecows.org.
7.2 Bestuur
Voorzitter: Linelle Deunk
Secretaris: Suzanne van der Weij
Penningmeester: Daniëlle de Boorder
7.3 Beleid
WCF gelooft in de kracht van mensen, in humanitaire waarden. We geloven in de mensenrechten die wereldwijd
gelden voor alle mensen, overal en altijd, als basis voor een democratie waarin iedereen meetelt. We onderschrijven
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) zoals opgesteld door de Verenigde Naties. Recht
nummer 26 is het recht op onderwijs. En wij geloven in de kracht van meisjes en vrouwen; ‘empowering the women’.
WCF werkt dit uit, door kansarme meisjes - middels kwalitatief goede educatie - kansrijk te maken. WCF zet zich voor
100% in voor dit algemeen en maatschappelijk belang.
WCF is een kleinschalige organisatie die de lijntjes graag kort houdt en de kosten zo laag mogelijk. Ons motto is 100%
strijkstokvrij. Dat betekent dat de bestuursleden alle onkosten zelf betalen en geen beloning krijgen voor hun gedane
inspanningen. Door deze houding verrichten ook mensen uit ons netwerk diensten voor ons zonder dat wij hoeven
betalen. Onze accountant, Ron Tijssen, heeft onze jaarrekening opgesteld zonder hiervoor een vergoeding te vragen.
Wij willen onze organisatie daarom langzaam laten groeien zodat wij dit beleid kunnen voortzetten. Daarom gaan we
voorzichtig te werk en laten we per jaar maximaal 3 meisjes instromen. Dat houdt het voor ons overzichtelijk en te
bolwerken. Wij vinden dit beleid ook eerlijker omdat dan niet één geboortejaar bevoordeeld wordt ten opzichte van
andere jaren. Ook doen wij dit met het oog op de kosten.
Ons beleid is gericht op continuïteit. Daarom zoeken wij zoveel mogelijk particulieren en bedrijven die periodiek, voor 5
jaar of langer willen doneren, of het totale bedrag van een schoolopleiding (€5.000,00) ineens voldoen. Zo kunnen we
reserves opbouwen en kunnen we de gehele schoolopleiding van een meisje zoveel mogelijk garanderen. Dit is
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Ingegeven door het feit dat – hoewel een meisje van elk jaar van een genoten goede schoolopleiding baat zal hebben het te verwachten economisch effect vooral in zicht zal komen als een meisje de secondary school af mag maken.

7.4 Kosten
Directe kosten
De directe kosten (opleiding, boeken, leermiddelen, uniform of passende kleding, kost en inwoning (boarding en
maaltijden) zijn afhankelijk van de keuze van de school of opleiding, maar kunnen gemiddeld worden gesteld op €700,per jaar per kind.
Deze directe kosten zullen betaald worden aan de hand van facturen via de Barclays Bank of Oeganda Limited in
Kampala. Deze directe kosten zullen rechtstreeks aan de betreffende school/onderwijsinstelling worden betaald. Het
bestuur controleert en accordeert voorafgaand aan de betaling de facturen.
Indirecte kosten
Met het vervullen van ons doel zijn ook indirecte kosten gemoeid. De belangrijkste kosten zijn de kosten van de
Barclays Bank of Uganda. Zowel het storten van geld als het overboeken van geld, brengt transactiekosten met zich
mee. Een en ander is afhankelijk van het aantal transacties per jaar. Om deze kosten laag te houden zal WCF het geld
van haar Nederlandse rekening naar haar Oegandese rekening overmaken in zoveel mogelijk bedragen ineens. De
schoolkosten worden in Oeganda in termijnen betaald; een schooljaar heeft drie termijnen.
Andere indirecte kosten zijn: de kosten van een domeinnaam en website, de kosten van de Nederlandse
bankrekening, de kosten van de oprichting van de stichting, kleine marketingartikelen, kosten van activiteiten om
donateurs te werven.
WCF heeft geen winstoogmerk.
De bestuursleden werken onbezoldigd en nemen alle onkosten voor eigen rekening.
De jaarlijkse reizen naar Oeganda om het project te monitoren (en alle daarmee gepaard gaande onkosten) worden
volledig door de bestuursleden zelf betaald.
Tot 2018 werkte KWDT onbezoldigd voor WCF. Vanwege de hoeveelheid werk die ons project voor KWDT met zich
meebrengt, zijn we met deze organisatie overeen gekomen met ingang van 1 januari 2019 een onkostenvergoeding
aan KWDT te betalen van USX 50.000,00 per kind per jaar. Dat komt neer op ongeveer €12,00 per kind per jaar.

7.5 Jaarrekening 2018
De jaarrekening 2018 is als bijlage 1 aan dit beleidsplan gehecht. De jaarrekening 2019 zal in de loop van het tweede
kwartaal gereed komen en zal op de website worden gepubliceerd.
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7.6 Begroting 2019

inkomsten
vaste periodieke donateurs

€ 5.630
€ 500

incidentele donateurs
pubquiz 2019

€ 1.500

AKBHH 4e meisje (2)

€ 5.500

TOTAAL

€ 13.130

inkomsten
€ 5.400 scholing, onkosten & boarding

kinderen 9x
kosten KWDT kinderen 9x

€ 115
€ 10 kosten webshop

buckaroo
barclays bank uganda

€ 100 overboekingen & bankkosten

diversen

€ 250 pubquiz

markering

€ 100 flyers/koetjes
€ 7.115

reservering

TOTAAL

€ 13.130
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