Overzicht recente activiteiten stichting Egoli Africa
Sinds 2009 runt stichting Egoli Africa projecten in Oeganda om de doelstellingen van de stichting te
realiseren.
De projecten en activiteiten van stichting Egoli Africa zijn projecten en programma’s op het gebied
van:





Onderwijs
Gezondheid
Landbouw
Empowerment

De activiteiten en projecten van stichting Egoli Africa vinden voornamelijk plaats in Kamuli district in
het oosten van Oeganda, maar incidenteel werken we ook met andere lokale partners samen in
andere delen van Oeganda.

Onderwijs
Sinds de oprichting van de stichting is Egoli Africa betrokken geweest bij diverse projecten op het
gebied van onderwijs. Vanaf het begin van de oprichting van de stichting runt Egoli Africa een
sponsorship programma voor leerlingen van de basisschool, middelbare school, beroepsonderwijs,
hoger onderwijs en universiteit in Oeganda. De afgelopen jaren hebben 10 jongeren dank zij
ondersteuning van uit het sponsorprogramma een beroepsopleiding of universitaire studie afgerond.
In totaal hebben ruim 40 kinderen en jongeren onderwijs genoten dank zij het sponsorprogramma.
Op dit moment ontvangen 18 kinderen op de basisschool, 5 kinderen op de middelbare school en 4
studenten die een beroepsopleiding volgen, ondersteuning. We blijven ons inzetten om leerlingen
en studenten te kunnen ondersteunen onderwijs te volgen. Egoli Africa is betrokken geweest bij de
bouw van een middelbare school in Oeganda en de opzet van diverse onderwijsprogramma’s, zoals
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het Worldreader programma, het Fair Pen project en menstrual hygiene workshops. De laatste jaren
is onze hoofdactiviteit op het gebied van onderwijs Egoli Africa vocational center en de opzet van
beroepstrainingen. Beroepstrainingen die we hebben opgezet zijn onder andere naailessen, haak en
breilessen, sandalen maken, bakstenen maken, timmeren, een training tot kapster, catering en een
training tot watertank bouwer. In 2021 hebben we voor ogen de training bijen houden toe te
voegen. Een leer- werkplek voor Oegandese leerlingen die de beroepstrainingen volgen is opgezet.
Dat geeft hen de mogelijkheid om praktijkervaring in hun omgeving op te doen. Ook de opzet van
praktische, korte workshops op het gebied van gezondheid en landbouw worden hier georganiseerd
en Egoli Africa zet zich in om dit te realiseren en coördineren. Tenslotte werken we op dit moment
aan het opzetten van een schoolbibliotheek en leesprogramma en netwerk voor basisscholen in de
regio. Egoli Africa is door het SBB in Nederland erkend als leerbedrijf en kan daardoor studenten uit
Nederland ontvangen die een stage voor de MBO opleiding onderwijsassistent willen lopen. In
Nederland begeleiden we leerlingen in het voortgezet onderwijs die voor hun profielwerkstuk
werken aan een opdracht van de Worldschool. Jaarlijks voorzien wij de Worldschool van een aantal
opdrachten waaruit middelbare scholieren kunnen kiezen. Wij zijn bezig het Bonding and Bridging
platform te ontwikkelen: een digitale plek waar educatieve materialen uitgewisseld kunnen worden.

Gezondheid
Sinds de start van onze werkzaamheden in Oeganda zijn we ook actief op het gebied van gezondheid.
De afgelopen jaren zijn we betrokken geweest bij de opzet van twee medisch centra in twee
verschillende regio’s. Onderdeel daarvan was ook het creëren van toegang tot prenatale zorg voor
zwangere vrouwen. Onze meest recente activiteiten op het gebied van gezondheid zijn de opzet en
het coördineren van dorpsambulance diensten, het overhandigen van Mommaluv pakketten (voor
een beter start in het leven van de pasgeborene) en organiseren van voorlichting over onderwerpen
als vaccinatie, family planning en borstvoeding. Ook geven we birthkits aan zwangere vrouwen, die
daardoor toegang krijgen tot zorg tijdens de bevalling in een health center en daardoor hygiëne
tijdens de bevalling kunnen verbeteren, waardoor er minder kans bestaat op infecties en overlijden
van moeder en/of kind. Onze WASH projecten vallen ook onder activiteiten op het gebied van
gezondheid. We leggen waterputten aan, bouwen watertanks bij scholen en health centers en
leggen sanitaire voorzieningen aan bij scholen. Onze meest recente WASH projecten zijn het trainen
van jongeren en het bouwen van watertanks bij scholen, waarbij we ook aandacht besteden aan
voorlichting over hygiëne, gebruik van niet-vervuild water enz. Ook geven we waterfilters uit aan
scholen en gezinnen.

Landbouw
We zijn actief op het gebied van landbouw. Tot onze meest recente activiteiten op dit gebied horen
de Farm Life workshops. We organiseren workshops voor volwassenen over hygiëne, een gezonde
levensstijl en het verbouwen van gezonde groenten. We zorgen ervoor dat gezinnen in Oeganda
begeleiding krijgen bij het opzetten van een groentetuin en het verbouwen van groenten.
Groentetuinen spelen ook een rol op Egoli Africa vocational center en voor de scholen waarbij we
watertanks bouwen. Tot onze meest recente activiteiten horen dan ook de opzet van
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schoolgroentetuinen, zodat een goed voedingsprogramma van de grond komt en de gezondheid van
schoolgaande kinderen kan verbeteren. Een geitenproject voor ouderen en varkensproject voor
vrouwen leert de doelgroep hoe inkomsten te genereren uit het zorgen voor en fokken van dieren.
Ze krijgen daar intensieve begeleiding bij. Hydroponische landbouw staat in de kinderschoenen,
maar is wel een recente activiteit waar we ons op richten om mensen er mee bekend te laten raken
en het uit te proberen. Bijenteelt valt zowel onder onderwijs als landbouw.

Empowerment
Het crafts project genaamd Lady Africa geeft empowerment aan vrouwen. Het richt zich op de
verkoop van crafts producten in Nederland. Dat kunnen producten zijn die gemaakt zijn in
Nederland, maar ook trendy accessoires met een Afrikaanse touch die in Nederland zijn gemaakt. De
opbrengst van verkoop kan geïnvesteerd worden in projecten in Oeganda en in sponsorship. De
verkoop kan plaatsvinden via onze facebookpagina, maar ook via de bijbehorende website van Lady
Africa (deze is ingericht als webshop). Af en toe verkopen we ook producten op bv. kerstmarkten.

Communicatie over recente activiteiten
Naar de achterban communiceren we onder andere via onze website en de nieuwsbrief over onze
activiteiten. Meer informatie over onze recente activiteiten is dan ook via deze kanalen te vinden.
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