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“Het overwinnen van armoede is niet een gebaar van liefdadigheid, maar
van gerechtigheid. Het is de bescherming van een fundamenteel recht,
namelijk het recht op waardigheid en een fatsoenlijk bestaan".
Nelson Mandela

HART VOOR DE ARMEN
Onze drijfveer zijn de kinderen die in extreme armoede leven, de
kinderen die zonder hulp geen kans hebben op een goede
toekomst. Vanuit het principe van Mandela dat armoede
bestrijden geen daad is van liefdadigheid. Het is een daad van
rechtvaardigheid. Het is de verdediging van een fundamenteel
mensenrecht, het recht op waardigheid en een fatsoenlijk leven.
ZELFREDZAAMHEID
Het doel is dat onze kansarme kinderen, gezinnen en lokale
organisaties onze steun niet meer nodig hebben. Wij zorgen
ervoor dat iemand in staat is om voor zichzelf te zorgen en zich
zelfstandig weet te redden. De focus ligt op het versterken,
begeleiden en steun bieden op weg naar zelfredzaamheid. Er is
maar een manier om de cirkel van armoede te doorbreken:
zelfredzaam worden.
MAAR: we sluiten onze ogen niet voor individuele noodgevallen.
Meestal zijn deze medisch van aard. Wij hebben mensen gezien
die dreigden te sterven om at zij geen € 25 voor het ziekenhuis
konden betalen. Wij blijven ook in deze schrijvende gevallen
steun bieden aan de allerarmsten.
PARTNERSCHAP
Wij werken samen met de lokale gemeenschap en autoriteiten in
overleg en planning. Zij dragen tevens substantieel bij aan onze
projecten. Bij de wegaanleg van 5,4 km naar onze kleuterschool
in Oeganda, hebben de lokale autoriteiten 50% van de kosten
betaald. Landeigenaren hebben allemaal een stuk land
gedoneerd om de weg te verbreden van 4 naar 8 meter.
MAATWERK SPONSORING
Heeft u een duidelijke affiniteit met een doel of doelgroep? Wij
zorgen voor een project die past bij de wensen van onze
sponsor. Ook streven wij naar partnerschappen. Omdat wij
geloven in elkaar versterken. De mogelijkheden hiervoor zijn
legio. Hierbij wordt rekening gehouden met uw doelstellingen,
uw doelgroep, communicatie en uw overige wensen.

Eindverslag COVID-19 Noodhulp – STOP POVERTY, OEGANDA
Achtergrond
Het coronavirus grijpt wereldwijd nog steeds om zich heen. In Oeganda werd op 21
maart van dit jaar het eerste coronageval gerapporteerd. Niet veel dagen daarna
werden de eerste overheidsmaatregelen getroffen. Dit begon met het stilleggen van
het openbaar vervoer. Daarna volgden de verdere maatregelen zich snel op. Scholen
werden stopgezet, iedere vorm van transport werd verboden, markten zijn
dichtgegaan op veel plaatsen. Er werd een totale lockdown ingevoerd. In mei mochten
de eerste bedrijven weer open, maar de meeste ondernemingen bleven gesloten tot
eind juli van dit jaar. Onderzoek laat zien dat dit grote impact heeft gehad voor de
ondernemers op de informele markt. Zij hadden gedurende de gehele lockdown geen
inkomen en waren volledig afhankelijk van anderen om aan voedsel te komen1.
In de regio waar wij werken, zagen
wij dezelfde trend. De lokale
dorpsgemeenschappen die wij
steunen in de provincie Busoga,
Oost-Oeganda, worden gekenmerkt
door enorme armoede, beperkte
toegang tot informatie en minimale
financiële
mogelijkheden.
De
meeste
families
leiden
een
schrijnend
leven
onder
de
armoedegrens. Zij konden voor de coronacrisis al niet of nauwelijks in hun dagelijkse
levensbehoeften voorzien, maar dit nam tijdens de overheidsmaatregelen
dramatische vormen aan. Met de hulp van Contribute Foundation zijn wij in staat
gesteld duizenden families door deze moeizame periode te loodsen. Onze dank is
hiervoor groot! Op de volgende pagina’s laten wij graag zien wat wij met uw steun
hebben kunnen betekenen voor vele families en hun kinderen.
Wat is de situatie nu?
Het voordeel van de strikte overheidsmaatregelen eerder dit jaar was dat op het virus
weinig kans kreeg om zich te verspreiden. Dat was maar goed ook, want met de zeer
slechte staat van de gezondheidszorg in dit land, met slechts 55 IC bedden door het
land verspreid, zou dit desastreuze gevolgen hebben gehad.
Op het moment dat in augustus het ‘normale’ leven weer werd opgestart, met
uitzondering dat onder andere de scholen dicht bleven, is ook duidelijk geworden dat
het virus zich weer aan het verspreiden is. Het aantal besmettingen neemt op dit
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https://www.giga-hamburg.de/de/news/when-the-going-gets-tough

moment toe en ook het aantal doden stijgt. Het blijven spannende tijden, waarbij
vooral de allerarmsten de angst hebben dat nieuwe overheidsmaatregelen zullen
worde genomen. De directe nood is afgewend, maar de gevaren en impact is nog niet
geweken.
Doelen

Huidige ontwikkeling coronavirus Oeganda

De belangrijkste doelstelling
was om bij te dragen aan het
corona-crisismanagement voor
de regio Busoga, Oost-Oeganda.
Dit hield in:
1. Zorgen dat onze lokale
personeel in veiligheid konden werken.
2. Preventie via een bewustwordingscampagne over COVID-19 en het belang van een
goede hygiëne aan de lokale dorpsbewoners.
3. Ondersteunen van het lokale Rapid Response Team van de lokale overheid.
4. Uitdelen van mondmaskers en zeep aan kansarme gezinnen.
5. Verstrekken van noodpakketten aan kansarme gezinnen.
Dit heeft Stop Poverty uitgevoerd via onze eigen lokale NGO Mazima CDI in Oeganda.

Projectactiviteiten
De veiligheid van ons personeel
Ons standpunt is altijd geweest: De veiligheid en gezondheid van ons personeel staat
voorop. Wij kunnen de mensen in nood immers alleen helpen wanneer ons eigen
personeel veilig en gezond is. Onze activiteiten:
•

•
•

Het aanschaffen van persoonlijke
beschermingsmiddelen, inclusief
mondmaskers, handschoenen en
chirurgische kleding.
Actief testen op koorts van ons eigen
personeel.
Ontsmettingsmiddelen op de werklocatie.

Bewustwordingscampagne
Stop Poverty heeft een COVID-19 bewustwordingscampagne geïnitieerd binnen de
gemeenschappen. Onze activiteiten:
•
•

•

Ophangen van informatieposters in de
lokale taal op centrale plaatsen.
Huis-aan-huis bezoeken om het belang van
handen wassen en een goede hygiëne te
bespreken.
Verspreiding van informatiefolders in de
lokale taal.

Ondersteunen van het lokale crisisteam van de overheid
Wij zijn voor onze noodhulpacties een samenwerking aangegaan met het Rapid
Response Team (RRT) van de lokale overheid. Onze activiteiten:
•
•

•

De overheid heeft ons een vergunning gegeven zodat ons personeel met eigen
vervoer mocht reizen tijdens de lockdown. Dit was nodig om zelf volledig in
control te zijn van het distributieproces
Het RRT heeft ons ondersteund tijdens het gehele distributieproces, zowel in het
bieden van een opslagruimte/pakhuis, het leveren van overheidstrucks, en de
inzet van militairen en lokale medewerkers
van het Rode Kruis om de distributie in
goede banen te leiden.
Als tegenprestatie heeft Stop Poverty in de
vorm van een donatie voor brandstof het
RRT gefaciliteerd in hun crisismanagement
activiteiten.

Hygiëne kits
In Oeganda is het gebruik van zeep op het platteland niet gebruikelijk. Wat is de
waarde van zeep als gezinnen er al niet in slagen om te voorzien in twee of drie
maaltijden per dag? Wij weten dat handen wassen de kans op het krijgen van het virus
significant doet afnemen. Daarom hebben wij naast onze bewustwordingscampagne
ingezet op het uitdelen van zeep en mondkapjes om zo de verspreiding van COVID-19
te kunnen voorkomen.
Distributie van voedselpakketten
Door de lockdown konden de meeste gezinnen op het platteland geen eigen inkomen
verdienen. Dit zijn gezinnen die doorgaans moeten rondkomen met een inkomen als
dagloner. Dit betekent onregelmatig werk en lage lonen. Deze gezinnen hebben geen
spaargeld of reserves en kwamen dus snel zonder voedsel te zitten. Onze activiteiten:
•

•

Distributie van voedselpakketten aan de meest kwetsbare huishoudens. Hieronder
vallen:
a) Ouderen en alleenstaande moeders en hun kinderen;
b) Gezinnen die volledig afhankelijk zijn van een dag-tot-dag inkomen voor hun
dagelijkse basisbehoeften.
c) Gezinnen met vijf of meer kinderen zonder inkomen door de corona
lockdown.
Deze pakketten bevatten de volgende items: 5 kg posho, 3 kg bonen, 3 kg rijst, 3
kg suiker, 500 gr zout, 2 kg bloem, 1 liter olie, 1 kg melkpoeder.

Resultaat
Onze resultaten beschrijven wij graag aan de hand van vier kernwoorden:
onafhankelijk, samenwerking, impact, en trots.
Onafhankelijk
We zijn erin geslaagd om onafhankelijk noodhulp te bieden binnen ons eigen
werkgebied. Dit betekent ten eerste dat wij zelf de dorpen, de wijken in de dorpen en
de begunstigden hebben geselecteerd, zowel op basis van eigen gegevens bekend bij
onze lokale organisatie als beschikbare informatie van de lokale overheden. Ten
tweede, in plaats een geld te geven aan de lokale overheid, hebben wij zelf alle

producten als bulk ingekocht, afgewogen en ingepakt, zodat er niets zou verdwijnen.
Ook hebben wij eigen beveiliging ingehuurd om gedurende de nachten te waken bij de
pakhuizen. Ten derde, door de aanschaf van een busje (huren was niet mogelijk
vanwege het verbod op transport plus kostenefficiënte oplossing) en een
reisvergunning, zijn wij in staat geweest regie te houden op de distributie van alle
voedselpakketten op alle locaties. Er is géén één pakket uitgedeeld aan iemand die a)
niet op onze lijst stond en b) die wij niet persoonlijk hadden overhandigd. Stop Poverty
heeft op deze manier iedere vorm van corruptie en afroming van bedragen
voorkomen.
Samenwerking
Ondanks deze onafhankelijke benadering, was samenwerking met het RRT van cruciaal
belang om succesvol te kunnen zijn. De lokale overheden hebben ons enorm geholpen
met vrachtvervoer van de noodpakketten en de inzet van het nationale leger en Rode
Kruis medewerkers. Zij hielpen ons team met het bewaken van de rust en afstanden
onder de lokale gemeenschappen, met het tillen van de pakketten en administratieve
afhandelingen. Als wederdienst hebben wij een donatie in de vorm van brandstof
gegeven aan het RRT. Ook heeft Stop Poverty de kosten op zich genomen van de lunch
en water voor deze begeleiders.
Impact
Met de financiële steun van Contribute Foundation hebben wij uiteindelijk niet 1.150,
zoals bij de aanvraag was ingeschat, maar zelfs 2.000 huishoudens kunnen voorzien
van een voedselpakket. De inhoud van deze pakketten waren zo groot dat zij hiermee
de gehele lockdown konden overbruggen. Deze steun was inclusief een hygiëne kit met
zeep en mondmaskers.
Deze steun hebben wij geboden binnen ons
werkgebied in de provincie Busoga in grofweg
drie plaatsen: 1) Jinja stad, 2) Kabowa, Budondo,
en 3) Buseete, Buyende. In de stad Jinja (en de
buitenwijken hiervan) lag de focus op het
steunen van gezinnen van taxi-brommer
chauffeurs, die door de restricties op transport
in penibele situaties terecht waren gekomen.
Met deze steun hebben wij hun leed voor een
belangrijk deel kunnen verzachten. In Kabowa
en Buseete hebben wij de meest kwetsbare en
afgelegen huishoudens op het platteland
gesteund. De nadruk lag hierbij op
(eenouder)gezinnen, grote gezinnen, maar wij
hebben ook een aantal ouderen, die geen steun
van hun familie kregen, geselecteerd. Ook
hebben wij een grootmoeder, die de zorg draagt
over ruim 200 (wees)kinderen voorzien van een aantal pakketten (zie foto hierboven).

Aanvullend hierop hebben wij in de plaats Nabirumba ons volledig gericht op een
bewustwordingscampagne voor hygiëne. Hierbij hebben wij totaal ruim 26.000
huishoudens voorzien van informatieflyers en twee boxen zeep. Aangezien de
overheid daar zelf de verantwoording nam voor de distributie van voedsel (via de
minister die in dit gebied woonachtig is), was deze campagne een waardevolle
aanvulling.
Zo hebben wij in totaal ruim 28.000 huishoudens bereikt met onze acties.
Trots
Met dit resultaat zijn wij enorm trots. Trots op ons lokale personeel, op het RRT, de
lokale bevolking, maar vooral ook op de samenwerking met Contribute Foundation.
Jullie zijn een prachtig stel mensen! Onze dank is heel groot.

Onze hulp in cijfers
Bewustwordingscampagne
Item
Flyers (lokale) taal

Aantal
28.000

Posters

50

Stickers (voor op de zakken)

600

Beschermingsmiddelen
Item

Aantal

Maskers – N95 (3M)

50

Maskers - wegwerp

1.000

Handschoenen

1.000

Desinfectiemiddel: handspray (1 liter)

140

Desinfectiemiddel: hand gel (60 ml.)

100

Chirurgische jurken (herbruikbaar)

20

Haarkapjes

100

Infrarood thermometer

1

Voedselpakketten
Locatie

Aantal

Jinja stad

200

Kabowa, Budondo

1400

Buseete, Buyende

600

Hygiëne kits (zeep en mondmaskers)
Locatie
Jinja stad

Aantal
200

Kabowa, Budondo

1400

Buseete, Buyende

600

Nabirumba
* Alleen zeep, geen mondmasker

26.000*

Financieel
Omschrijving

Stuksprijs
(UGX)

Aantal

Totaal
(UGX)

Totaal
(Euro)

Bewustwordingscampagne

Flyers (lokale) taal
Posters
Stickers (voor op de zakken)

28.000

100

2.800.000

50

1.000

50.000

1.000

500

500.000

Subtotaal 1

3.350.000

Transport en diesel
Mini van

1

28.000.000

28.000.000

Brandstof RRT

2

5.000.000

10.000.000

Subtotaal 2

38.000.000

Beschermingsmiddelen

Maskers – N95 (3M)

50

25.000

1.250.000

6

250.000

1.500.000

1.000

368

368.000

Desinfectiemiddel: handspray (1 liter)

140

50.000

7.000.000

Desinfectiemiddel: hand gel (60 ml.)

100

15.000

1.500.000

20

48.250

965.000

Haarkapjes

100

528

52.800

Haarkapjes

200

1000

200.000

1

800.000

800.000

Maskers – wegwerp (50 stuks)
Handschoenen

Chirurgische jurken (herbruikbaar)

Infrarood thermometer
Subtotaal 3
Voedselpakketten

13.635.800
2.000

77.823 155.646.000

Subtotaal 4

155.646.000

Hygiëne kits
Zeep (20 bars)
Maskers (50 stuks)
Subtotaal 5

2.800

34.000

95.200.000

40

250.000

10.000.000
105.200.000

Distributiekosten

15.995.000

Subtotaal 6

15.995.000

Eigen kosten Stop Poverty

-5.631.800

TOTAAL

326.195.000

€ 85.841
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Nelson Mandela:
"Zoals slavernij en apartheid, is armoede niet natuurlijk. Het is door mensen gemaakt en kan
overwonnen en uitgewist worden door de acties van mensen. Het overwinnen van armoede is niet
een gebaar van liefdadigheid, maar van gerechtigheid. Het is de bescherming van een fundamenteel
recht, namelijk het recht op waardigheid en een fatsoenlijk bestaan".
Het bevorderen van zelfredzaamheid is het centrale speerpunt van het Stop Poverty beleid. Door het
geven van structurele hulp zoals veilig drinkwater, educatie, microkredieten en medische zorg,
bouwt Stop Poverty mee aan een hoopvolle toekomst voor kansarme mensen. Velen van hen leven
rond de armoedegrens van ca. € 25,- per maand! Noodhulp, voor mensen die alles hebben verloren,
door overstromingen, cyclonen of op andere wijze, blijft noodzakelijk. Individuele hulp, bijvoorbeeld
door een operatie van kinderen of ouderen, die dit niet zelf kunnen betalen, is eveneens een
aandachtsgebied van Stop Poverty.
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