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     Voortraject 

- Anthony vraagt ons in november 2016 een tweede sponsorproject te 

starten omdat de huidige groep, Lwengo Children, niet groter wil groeien. 

Wij pakken dit met beide handen aan omdat we heel graag wat willen 

doen in het zo arme Lwengo.  

- We krijgen het Child Sponsorship Proposal, het Monitoring Form en het 

Child History Form. Alle drie de documenten worden vertaald in 

begrijpelijk Nederlands.  

- Het Child History Form (door Anthony ingevuld formulier met de gegevens 

van het nieuwe sponsorkind) wordt herschreven.  

- Omdat we besloten hebben dit sponsortraject in een Stichting onder te 

brengen, schrijven we statuten, maken een beleidsplan, bedenken naam 

en logo en starten we met de eerste kinderen uit het parallel 

sponsorproject, van vrienden en kennissen èn onze eigen kinderen.   

 

Bestuur 

Op 28 februari 2017 is de Lwengo Kids Foundation een feit. Het bestuur 

bestaat op dat moment uit: 

- Marga Streefkerk:  voorzitter 

- Judith Beld:   secretaris 

- Pieter Streefkerk:  penningmeester 

- Bert Beld:   algemeen lid 

 

Na verloop van tijd blijkt dat Judith en Bert weinig tijd hebben om actief deel 

te nemen binnen de Stichting. In september besluiten we in goed overleg uit 

elkaar te gaan en in oktober gaan we verder met een nieuw bestuur, te 

weten: 

- Pieter Streefkerk:  voorzitter 

- Marga Streefkerk:  secretaris 

- Wim Bos:   penningmeester  

- Hetty Kuipers:  Algemene Zaken en PR.  

 

We blijven op zoek naar nieuwe, jongere bestuursleden om continuïteit voor 

de toekomst te waarborgen. 

 

Frequentie vergaderingen en nieuwsbrieven 

In december stellen we (voor 2018) een vergaderplan vast. We vergaderen in 

principe 1x in de twee maanden. (februari, april, juni, september en 

november) Zo nodig zullen we vaker bij elkaar komen.  

 

De nieuwsbrieven zullen twee keer per jaar verzonden worden: 1x in mei (na 

de voorjaarsreis) en in november (na de najaars-sponsorreis) en met de 

kerstactie 
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Subsidies en grote donaties 

We hebben in 2017 twee subsidieaanvragen gedaan 

- Overlegorgaan Ontwikkelingssamenwerking Ermelo; dit naar aanleiding van 

de markt Tweezijdig Geven waar we aan deel hebben genomen.  

We hebben € 300,-- ingediend en het is gehonoreerd met eenmalig € 150,--  

omdat Lwengo Kids niet in Ermelo gevestigd is.  

- Kringloopwinkel Overnodig Putten. Hier hebben we een aanvraag ingediend 

van € 6.000,-- voor nieuwe schooluniformen. Deze aanvraag is gehonoreerd 

met € 1.000,-- euro.  

- Voor een nieuwe waterpomp bij de school in Lwengo genereren we € 5.000,-- 

- Sanne begint n.a.v. een facebookberichtje van Anthony een actie voor een 

nieuwe bodaboda. De actie loopt van kerst tot nieuwjaar. Met dit geld, de 

verkoop van de oude bodaboda’s en een aanvulling van Lwengo Kids 

Foundation kunnen twee splinternieuwe bodaboda’s gerealiseerd worden. 

 

Contact Uganda 

Het contact met Anthony in Uganda verloopt in eerste instantie moeizaam. Zijn 

mail wordt gehackt en we moeten het doen via Messenger met Dick (zoon 

Anthony).  

 

Later in het jaar krijgt hij de beschikking over een smartphone en dat lost een 

heleboel  communicatieproblemen op. We krijgen veel foto’s en berichten via de 

app doorgestuurd. Als we in oktober t/m januari te maken hebben met een 

ernstig ziek kind, worden we goed op de hoogte gehouden door Anthony. Ook als 

in december de smartphone van Anthony het begeeft, neemt Dick het contact 

over totdat Anthony weer online is. 

 

En dat is ook het doel: als er iets aan de hand is met één van de kinderen gaan 

we, zo nodig, in overleg met de sponsorouder en zoeken we naar de beste 

oplossing voor het kind. 

 

Werkzaamheden Uganda/webshop 

Marga ontwerpt een giraf die het boegbeeld voor de Stichting wordt. Het is de 

bedoeling dat het beestje op verschillende artikelen genaaid gaat worden. 

 

Omdat er op de website een mogelijkheid is een kleine webshop te openen, 

vragen we Joseph of hij met zijn dames leuke dingen kan maken voor de 

webshop. De dames beginnen met het maken van schorten en tasjes met de 

giraf erop. Joseph krijgt een voorschot om een naaimachine en stof te kopen. 

Ook worden er schaaltjes gemaakt en onderzetters van papier, die allemaal in de 

webshop verkocht zullen worden, maar ook meegenomen naar marktjes. De 

dames hebben hiermee een klein inkomen en de Stichting enige inkomsten. Op 

30 juli openen we officieel de webshop. Er wordt veel gekeken, maar niet 

gekocht.  
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Activiteiten 

- Maart: we vragen ANBI aan, bouwen een website www.lwengokids.nl; maken 

een facebookpagina en er komt drukwerk: folder en visitekaartje. 

- April/mei/juni: Marga ontwikkelt een op-de-groeiboekje. Er komt een 

algemeen verhaal in over Uganda, een groeimeter en er zal in de loop van de 

tijd aanvullingen gemaakt worden, die interessant zijn voor de 

sponsorouders.  

- De kinderreis in oktober wordt voorbereid. Alle kinderen (51) zullen een 

vragenkaart invullen en een armbandje maken voor de sponsormoeder. 

Marga heeft de vragenkaarten gemaakt en voor alle kinderen een potlood 

gekocht met een klein girafje eraan. Joseph heeft met zijn dames voor de 

kralen t.b.v. de armbandjes gezorgd. Had hij niet helemaal begrepen, maar 

uiteindelijk is alles goed gekomen en hebben alle kinderen een armbandje 

kunnen maken. Er gaan 3 sponsorouders mee (Nicole van Laarhoven, Peter 

Sennema en Max van Maanen). We bezoeken alle 51 kinderen thuis. 

- November: Kerstactie: alle sponsorouders krijgen twee blanco kerstkaarten 

die we gekocht hebben in Uganda. Het is de bedoeling dat ze deze twee 

kerstkaarten naar iemand sturen waarvan ze denken dat diegene wel sponsor 

zou willen worden. We maken een mooi briefje bij de kaarten. Het levert 

helaas geen sponsors op. Wel een gift.  

- In december verkopen we bijna 2500 oliebollen.  

- December: we  besluiten om in januari samen met de Stichting Etiké een 

nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. 

- December: voorbereiding 40-dagen-tijd project in de geref. kerk  

 

Expositie – markten – braderieën – presentaties 

- In de Wereldwinkel mogen we een expositie houden van ons werk als 

Stichting in Uganda. We exposeren met allerlei producten die in Uganda 

gemaakt zijn: schaaltjes, kettingen, tassen, schorten, pannenlappen, 

ovenwanten, etc. en natuurlijk vertellen we ons verhaal.   

- Pieter geeft een presentatie bij de Rotary in Ermelo 

- We staan op twee zomer braderieën in Ermelo. De eerste keer spoelen we 

bijna weg en we verkopen weinig en werven ook geen sponsors; de tweede 

keer levert ook niet veel op. De bezoekers, meest vakantiegangers in 

trainingsbroeken, hebben geen belangstelling voor ons goede doel. 

- Pieter houdt een presentatie in de Wereldwinkel en dat levert 6 kindsponsors 

op. 

- In november staan we op de markt “tweezijdig geven” in de Immanuelkerk in 

Ermelo. Dit is een markt waar geïnteresseerde mensen naar toe komen. We 

vertellen vaak ons verhaal en verkopen het één en ander.  

Sponsorkinderen 

We gaan in januari met 6 kinderen van start. In oktober staat de teller op 51 die 

we tijdens de najaarsreis op school en thuis bezoeken.  

We sluiten op 31 december het jaar af met 57 kinderen in sponsoring waarvan 4 

kinderen met een handicap en 5 op boardingschool.  

 

http://www.lwengokids.nl/

