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Winterswijk,  mei 2019 

 

Hallo allemaal, 

 

Het is weer even geleden dat u van ons gehoord hebt. Het laatste nieuws was het 

Chronologisch jaarverslag 2018.   Dat is u in februari 2019 toegestuurd.  

 

In het jaarverslag verslag 2018 hebben we u op de hoogte gebracht van diverse 

zaken. 

Een daarvan was het voornemen om een aantal waterputten te slaan in de dorpen 

in het district Mukono. Dat idee was ontstaan in een eerder bezoek, toen  Alle 

Jan - en Martin van de Meulen, vrouwen en kinderen zagen zeulen met grote 

watercontainers.  Daarbij liggen  de waterputten vaak op meerdere kilometers 

afstand. De kwaliteit van het water is vaak slecht. Ook het vee drinkt vaak uit 

de zelfde bron. 

Om het slaan van putten te kunnen realiseren  en financieren werd een plan 

opgesteld. Naast de financiering was het van belang dat met eenvoudige 

middelen een bron gerealiseerd zou kunnen worden.  Met een zogenaamde Flo Flo 

zou dat kunnen. De financiering zou door de overheid , de dorpsgemeenschap en 

lokale sponsoren (bedrijfsleven) gerealiseerd moeten worden. Onze stichting 

Wezen van Uganda (WvU) heeft ook diverse Nederlandse  goede doelen 

organisaties aangeschreven t.b.v. financiering van het waterproject.  

Doelstelling is dat de winst uit het waterproject ten goede moet komen aan de 

educatie van kansarme kinderen.  

De uitvoering van het project ligt in de handen van MCSI onze lokale zuster 

NGO met de stichting  WvU als begeleider en adviseur.  

Om een waterput te kunnen boren werd door WvU in Tanzania een Flo Flo boor- 

unit gekocht en beschikbaar gesteld aan MCSI. 

De Flo Flo  is een Nederlandse uitvinding. Het is een installatie voor het slaan 

van een bron en wordt geheel aangedreven door menskracht, gebaseerd op 

Impuls percussie technologie (mooie woorden voor het vele malen laten vallen van 

een zware buis met daaraan hele scherpe stalen messen). Het essentiële 

onderdeel is de Choppy (of Hammer), deze met heel hard stalen punten 

uitgeruste valbuis kan door de hardste steenlagen heen breken. 



 
 

 
Foto : Het gebruik van de Flo Flo in de praktijk.  

    

In het Mukono gebied zit het water op ongeveer 15 meter diepte. Als we 12 

putten slaan bereiken we daar ongeveer 10.000 mensen mee. 

Belangrijk in het geheel was dat we lieten zien aan de gemeenschap in Mukono 

dat we in staat zijn  dit project te realiseren. Daarvoor werd een proefput 

geslagen in het dorp Kavulu.  

Tijdens het bezoek van Alle Jan en Martin werden de vorderingen  bekeken en 

de nodige aanpassingen in organisatie, logistiek  en werkwijze  gedaan om de 

overige putten te kunnen realiseren. 

In april werd met de tweede bron gestart in Kasawo. 

De bron in Kavule is begin mei officieel ter beschikking gesteld aan het dorp. 

Omdat het een voorbeeld project was is er veel aandacht besteed aan de 

publiciteit. Bij de officiële opening waren diverse hoogwaardigheidsbekleders 

zoals de vertegenwoordiger van de president van Uganda, de burgemeester van 

Mukono, vertegenwoordigers van de gezondheidszorg, vertegenwoordigers van 

de schrijvende pers en televisie. Er was een hapje en een drankje en een aantal 

toespraken.  Men was zeer te spreken over het initiatief.  

WvU is ook tevreden, de opbrengst uit de projecten gaat er zeker voor zorgen 

dat er meer kansarme  kinderen naar school kunnen. 

  

  
 



 
 

Foto; Bijeenkomst overdracht waterput in Kavulu 

Vorig jaar was er ook nog een ander project bedacht. De 1000 kippen op de 

boerderij eten ongeveer 25 kg vismeel per dag. Dierlijk eiwit is een essentieel 

onderdeel van hun voedsel, maar ook het duurste deel. Het idee is om dit vismeel 

te gaan vervangen door meelwormen. Komend jaar gaan we ervaring opdoen met 

het kweken van meelwormen. De meelworm is een larve van de meeltor en heeft 

een cyclus die de meeste mensen herkennen als die van een vlinder: ei, worm 

(larve), pop, kever. De wormen kunnen als eiwitbron aan de kippen worden 

gevoerd en bestaan voor ongeveer 20% uit eiwit. De wormen die we hadden 

meegebracht zijn ondertussen aan het poppen en de eerste kevers zijn net na 

onze terugkeer in Nederland geboren. Komend jaar gaan we ervaren of het 

mogelijk is de wormen kleinschalig te kunnen vermeerderen in het Ugandese 

klimaat. Vanuit deze ervaring kan dan worden besloten of het (gedeeltelijk) 

vervangen van het vismeel door meelwormen een haalbare kostenbesparing kan 

opleveren. Misschien niet erg voor de hand liggend, maar de meelworm is ook 

geschikt als eiwitbron voor menselijke consumptie. 

 

 

Ook zijn we natuurlijk op de kippenboerderij geweest. De kippen leggen op dit 

moment ongeveer 500 eieren per dag. Dit is weinig doordat de kippen in de rui 

zijn geweest. We hopen dat dit aantal richting de 700 zal gaan in de komende 

weken. De eieren hebben het afgelopen jaar veel geld opgeleverd en zijn de 

belangrijkste inkomstenbron voor MCSI. Daarnaast hebben ook de 

Passievruchten het goed gedaan. De bedoeling is dat MCSI in de toekomst zelf 

voldoende geld gaat verdienen om de kinderen geheel te kunnen financieren. Op 

dit moment wordt ongeveer 50% vanuit Nederland gefinancierd en de rest vanuit 

Uganda. Deze zomer zullen de kippen worden vervangen door nieuwe legkuikens. 

Hierdoor zal er komend jaar een periode van 6 maanden zijn waarin er geen 

inkomsten zijn, maar wel uitgaven.  

 

Op de boerderij hebben we een aantal zaken aangepakt. Het bevloeiingssysteem 

voor de passievruchten is aangepast en verbeterd en er is een automatisch 

tijdschakelaar voor het licht in de kippenstal geïnstalleerd. Grote wens op de 

boerderij is het maken van een omheining. Dit is met name van belang om diefstal 

te voorkomen. Het gaat dan om de passievruchten, maar bijvoorbeeld ook de 

waterpomp. We hebben besloten te onderzoeken of het mogelijk is om de 

betonpalen zelf te maken om kosten te besparen. Daarnaast staat het workers-

house hoog op de wensenlijst. De werknemers van de boerderij slapen nu in een 

gedeelte van de kippenboerderij, maar dat is erg ongezond door het stof.  

 

De gehele tijd dat we er waren is erg intensief samengewerkt met een aantal 

belangrijke mensen binnen MCSI. Hieronder volgt een overzicht: 



 
 

Abbey, Coördinator van MCSI. Onze spin in het web. Kent iedereen in Mukono en 

krijgt alles geregeld. Werkzaam als ambtenaar, voor ons van essentieel belang. 

Hij is ook degene die bepaalt welke  kinderen in het programma mogen instromen. 

Godfrey, onze farmmanager en dierenarts. Verantwoordelijk voor de boerderij. 

de kippen, passievruchten, etc. Hij voert  ook het meelwormen project uit. 

Edward, penningmeester van MCSI. Belangrijke positie. Er gaat relatief veel geld 

om, met name in de boerderij. Het FloFlo project gaat groeien en inkomsten 

genereren. Goed plannen, geld reserveren etc is cruciaal. 

Gertrude, onze fondsenwerver voor het Floflo project. Zij is de persoon die de 

contacten heeft met de gemeenschap die de aanvraag doet voor een waterpomp, 

maar ook alle contacten heeft met mogelijke sponsors. 

Eria en zijn team, de mannen die het uitvoerende werk doen met de FloFlo. Van 

het opzetten van de machine tot het plaatsen van de waterpomp. Bedoeling is dit 

jaar nog  12 waterpompen te realiseren. 

 

In de periode dat we er waren hebben we met alle bovenstaande personen apart 

gesproken. Tijdens deze gesprekken is ook uitgebreid gesproken over de 

schoolgaande kinderen in het programma. Het was goed om te ervaren dat 

iedereen vol goede moed aan het werk is en dat het programma voor de 

betrokkenen een verschil maakt.  

 

Op de laatste avond voor vertrek hebben we in bovenstaande samenstelling de 

MCSI vergadering gehad. De begroting voor volgend jaar besproken. In deze 

begroting is natuurlijk aandacht voor de planning van de kinderen in het 

programma. Er zijn weer volop uitdagingen in het komende jaar. 

 

 In Nederland wordt gewerkt aan het verkrijgen van meer sponsoren en gelden 

voor onze projecten. Op dit moment hebben  drie nieuwe sponsoren  toegezegd. 

We zijn nog met andere sponsoren in overleg. Uitbreiding gaat zeker lukken. 

  

Afsluitend willen wij u namens de kinderen van Mukono Child Support bedanken 

voor uw bijdrage. Zoals u heeft kunnen lezen zijn er vele plannen en projecten. 

Veel van deze projecten kunnen uw steun gebruiken. Dat kan dmv een eenmalige 

bijdrage (het touw van de FloFlo is aan vervanging toe) of een regelmatige 

bijdrage. Alle giften aan Wezen van Uganda vallen onder de ANBI regeling en 

zijn daarom als gift volledig aftrekbaar bij uw belastingopgave. Als u daar 

interesse in heeft, laat het ons dan weten, wij kunnen u daarbij helpen.  

 

100% van uw gift wordt besteed aan het goede doel, Reiskosten worden niet 

betaald van uw gift. 

 

Met vriendelijke groeten.  

 WVU 


