
 
 

Aktiviteitenverslag stichting ‘Friends for People’ 2005 - 2017 
 
2017: 

• De lokale tandarts in de sloppenwijk Banda, die stichting Friends for People sinds haar 
start in 2005 ondersteunt en mee samenwerkt, heeft haar vervolgstudie succesvol 
afgerond; ze is nu ook kaakchirurg. Er wordt gewerkt aan een project om de 
tandheelkunde naar een hoger plan te tillen in Kampala onder de noemer: ‘Improving 
dental care and access to dental care’.  

• De Creamland school in Mukono is uitgebreid met een klaslokaal. Er kan nu les 
worden gegeven aan groep 1 t/m 6. 

• Gezondheidszorg is geïntegreerd in drie basisscholen in de sloppenwijk Banda. Ruim 
3500 kinderen worden per semester (3 x per jaar) onderzocht door dokters van het 
Life Agency Uganda (algemene medische check-up) en indien mogelijk (gratis) 
behandeld. De dokters houden hiervan een dossier bij per kind. 

• Er zijn verschillende nieuwe initiatieven opgezet met behulp van het 
microkredietprogramma in de landbouw, ICT, catering en beauty & hairstyling salons. 

• Er is een ‘Mediation Collectief’ opgezet door een aantal succesvolle vrouwen die uit 
de micro krediet coöperatie zijn voortgekomen. Het initiatief richt zich op ernstige 
onderlinge conflicten die de samenlevingsopbouw nadelig beïnvloeden en de 
oplossing hiervan. Dit blijkt een zeer succesvol en effectief project wat niet kostbaar is 
in financiële zin. Er wordt bekeken of er een vergelijkbaar collectief kan worden 
opgezet in het noorden van Oeganda om de problemen met Zuid-Sudan te helpen 
oplossen. 

2016: 
• De Creamland school in Mukono is uitgebreid met een klaslokaal. Er kan nu les 

worden gegeven aan groep 1 t/m 5. 

• Er was een cholera uitbraak dit jaar in de sloppenwijk Banda. Friends for People heeft 
een donatie gedaan aan de Life Agency Uganda om behulpzaam te zijn in de oplossing 
van de uitbraak. Deze bestond uit de aanschaf van ORS en antibiotica. 

• Het ‘Deworming & Vitamine A Program’ is opgezet om kinderen met een lage en 
slechte weerstand weerbaarder te maken en het concentratievermogen te vergroten. 

• Er is een projectgroep opgericht om te onderzoeken of het mogelijk is een ECD (Early 
Childhood Development Center) op te zetten (consultatiebureau) in samenwerking 
met de lokale overheid in Kampala. 

• Het Life Agency Uganda is aangesloten op het elektriciteitsnet. Er is een voorstel 
geschreven voor de aanschaf van een generator voor de momenten dat er 
stroomuitval is. 

• Er zijn verschillende nieuwe initiatieven opgezet met behulp van het 
microkredietprogramma in ondermeer de veeteelt, craftsector, bierbrouwen en 
houtskool import. 

• De campagne “Strijd tegen kinderarbeid” is gelanceerd op de Creamland scholen. 
Ontvoeringen van kinderen t.b.v. dwangarbeid zijn een steeds groter wordend 
probleem onder weeskinderen. De campagne heeft als doel kinderen te waarschuwen 
en weerbaarder te maken tegen slechte invloeden van buitenaf. 



 
 

2015: 
• De Women Support Group is opgericht met behulp van een commissie van de 

gemeenteraad van Kampala om mishandeling en huiselijk geweld te verminderen in 
de stad.  

• Er zijn cursussen gestart in het Communnity Center die voorbereidend zijn op het 
starten van micro krediet initiatieven met als doel de deelnemers beter voor te 
bereiden op het ondernemerschap. Tevens zijn er praktische vakgerichte trainingen 
van start gegaan zoals Catering & Bediening, Breien & Haken, Naai- en 
patroontechnieken, Hairstyling & Manicure. 

• De campagne “meer onderwijskansen voor meisjes” is gestart op de Creamland 
school. Dit is een wereldwijde campagne van UNICEF die zich richt op het voorkomen 
van uitval van meisjes op de basisschool. Op de Creamlandschool ligt het accent op 
meisjes vanaf 10 jaar omdat gebleken is dat meisjes vaak thuisblijven zodra ze gaan 
menstrueren. De achterstand die ze oplopen tijdens de menstruatieperiodes zorgt 
ervoor dat ze te ver achteropkomen uiteindelijk en stoppen. Om dit te voorkomen 
wordt gekeken of het aanbieden van gratis maandverband een oplossing is. 

• De Creamland school in Mukono is uitgebreid met een klaslokaal. Er kan nu les 
worden gegeven aan groep 1 t/m 4. 

• De directeur van het Africa Child Learning Center en Creamland scholen is geslaagd 
voor zijn masteropleiding ‘Educational Planning and Management’. 

• De winkelruimtes bij het Africa Child Learning Center zijn uitgebreid, dit om meer 
structurele inkomsten voor het Center te genereren alsmede om tegemoet te komen 
aan de vraag naar meer ruimte voor de uitrol van micro krediet initiatieven.  

• Het psychosociale programma wat in 2009 in samenwerking met Warchild is opgezet 
voor getraumatiseerde kinderen wordt dit jaar ook opgezet en uitgerold voor 
volwassenen. 

• Er is een grootschalige inentingscampagne opgezet en uitgevoerd om 5.000 kinderen 
onder de 5 jaar in te enten tegen DTP, mazelen en kinkhoest. 

2014: 
• Er zijn extra latrines gebouwd bij het Africa Child Learning Center. Tevens is er een 

lerarenkamer en een kantine toegevoegd aan het complex. 

• Er is een stuk grond gekocht om te kunnen beginnen met het opzetten van een 
opleiding voor voortgezet praktijkonderwijs. 

• De basisschool in Mukono heeft een eerste schoolgebouw. Er kan les worden gegeven 
aan groep 1 t/m 3. De bedoeling is om met de leerlingen mee te groeien en ieder jaar 
met een groep uit te breiden. 

• Er is samen met de medische post in zone 1 van de sloppenwijk Banda een 
‘Community Health Team’ opgezet en ook direct van start gegaan. Een team van 
gezondheidswerkers aangestuurd door een arts trekt door zone 1 van de wijk om 
voorlichting te geven en thuiszorg te verlenen. Hierdoor zijn direct preventief 426 
mensen gered van een ziekte die hen anders waarschijnlijk fataal was geworden. 

• Er is onderzoek gedaan naar de aanzienlijke stijging van mensen met longontsteking in 
de sloppenwijk Banda. Daaruit is gebleken dat het niet alleen in Kampala maar ook 
een landelijke forse stijging betreft. Er is een projectvoorstel geschreven met een 



 
aanvraag voor een PCV vaccinatiecampagne en deze is gehonoreerd door het 
ministerie van gezondheidszorg.  

• Friends for People gaat een samenwerking aan met de fairtrade organisatie ‘Waar’ en 
de kettingen van het project ‘Beads for Life’ worden verkocht in de winkel in 
Nederland. De opbrengst wordt geïnvesteerd in het micro kredietprogramma. 

2013: 
• Bij het Africa Child Learning Center zijn permanente woonverblijven voor leraren 

gebouwd. Gezien het feit dat leraren wisselend ’s avonds en overdag lesgegeven en 
ook kinderen structureel begeleiden bestaat bij velen de wens naast of dichtbij het 
Center te wonen. Dat is praktisch, gezellig en kostenbesparend alsmede goed voor het 
milieu (doordat ze niet meer hoeven reizen). 

• De drinkwatervoorzieningen zijn uitgebreid om tegemoet te kunnen komen aan de 
toename van mensen in het Africa Child Learning Center alsmede in haar directe 
omgeving. 

• Er is een voorstel geschreven om voortgezet onderwijs op te zetten binnen het Africa 
Child Learning Center zodat wanneer kinderen de Creamland basisschool verlaten ze 
kunnen doorstromen en een vak kunnen leren dat aansluit op de marktvraag. 

• Er is een start gemaakt met het opzetten van een nieuwe basisschool in Mukono, net 
buiten Kampala. Dit om de reden dat veel mensen die succesvol zijn door het micro 
kredietprogramma of het ‘Beads for Life’ programma een stukje grond hebben 
gekocht buiten de sloppenwijk om een eigen huis te bouwen en hier in de toekomst 
ook graag hun kinderen naar school willen laten gaan. Deze school zal worden 
opgezet door de initiatiefnemer van de Creamland basisschool. 

• Er is door een ingenieur en vrijwillige professional van Friends for People onderzoek 
gedaan naar de verschillende mogelijkheden voor een duurzame oplossing ten 
aanzien van grootschalige drinkwatervoorziening, riolering, was gelegenheden etc. 
Aangezien het inwonersaantal is gestegen van zo’n 15.000 in 2005 naar zo’n 50.000 in 
2012 is de vraag naar drinkwater en hygiënische voorzieningen nogal toegenomen.  

• De medische post in zone 1 van de sloppenwijk is een zelfstandige NGO geworden 
met de naam: Life Agency Uganda. 

• Friends for People heeft twee medische koelboxen en een koelkast gedoneerd aan de 
medische post. 

2012: 
• De eerste lichting kinderen ooit verlaat basisschool Creamland! Het onderwijs blijkt 

van goede kwaliteit op de school aangezien 4 leerlingen bij de beste van het land 
bleken te horen (op basis van de EST-scores). 

• Het is ook CNN niet onopgemerkt gebleven dat de Creamlandschool succesvol is. De 
school was een van de locaties uitgekozen in de sloppenwijk waar een documentaire 
werd gemaakt over ‘local heroes; how everyday people change the world’. 

• Binnen het Micro Kredietprogramma is de 300ste lening uitgegeven dit jaar. Het betrof 
een lening voor een tweedehands breimachine waarmee de eigenaar truien gaat 
breien die bij de schooluniformen horen. 

• Er is een hostel geopend voor jonge vrouwen uit de sloppenwijk die gaan studeren. 
Wanneer je woonachtig bent in een sloppenwijk is studeren lastig, niet alleen 
financieel maar ook praktisch. Er is eigenlijk nooit geld of ruimte voor en bureau of 
überhaupt een plek waar je rustig kunt zitten. Het hostel is bedoeld voor jonge 



 
talentvolle vrouwen die een beurs hebben gekregen. Zij kunnen gebruik maken van 
een bed op een slaapzaal en kunnen studeren in de studeerzaal waar lange tafels met 
stoelen staan. Hier wordt ook twee keer per dag gegeten. In de ramen zit glas (dat is 
heel luxe in een sloppenwijk) om het geluid buiten te houden. 

• De tweede medische post is begonnen met structurele diagnostiek, prenatale zorg en 
immunisatie. Door de aanschaf van een microscoop kan bloedonderzoek worden 
gedaan waardoor ziektes (vroegtijdig) kunnen worden opgespoord/vastgesteld.   

• De samenwerking tussen de medische post en de lokale tandarts is verbeterd. Ze 
geven samen voorlichting op scholen en in buurthuizen over hygiene en 
ziektepreventie. 

• Er is een anti-malaria plan opgezet en uitgerold. De ‘Foundation against Malaria’ heeft 
klamboes en impregnatie tabletten gedoneerd die we verspreid hebben onder de 
armste bewoners van de sloppenwijk. Ook zijn voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd over malaria preventie en behandeling van de ziekte. 

• Een deel van de winst van de verkoop van de sierraden van ‘Beads for Life’, door 
vrijwilligers van Friends for People, is gebruikt om malaria profylaxen aan te schaffen 
voor de medische post met als doel inwoners met malaria te kunnen behandelen. 

2011: 
• De Creamlandschool is uitgebreid met een klaslokaal. Er wordt nu lesgegeven van 

groep 1 t/m 8.  

• De stroomvoorziening bij het Africa Child Learning Center is verbeterd. Er zijn 
zonnepanelen en een invertor geplaatst. Er is nu altijd stroom en verlichting. De 
klaslokalen en andere ruimtes kunnen daardoor ook in de avonduren beter gebruikt 
worden. 

• Volwasseneducatie is van start gegaan. Om analfabetisme terug te dringen worden in 
de avonduren lessen gegeven aan volwassen om ze te leren lezen en schrijven. Met 
meer dan 100 deelnemers kunnen we spreken van een vliegende start! 

• Er zijn extra latrines geplaatst bij de Creamlandschool, door de groei en het optimale 
gebruik van de school was dit erg nodig. 

• Er is een grootschalig immunisatie programma van start gegaan in samenwerking met 
Unicef en het Rode Kruis om honderden kinderen in te enten. 

• Er is een voorstel geschreven en een aanvraag ingediend t.b.v. de donatie van 1000 
muggennetten en impregnatie tabletten bij de ‘Foundation against Malaria’ om de 
allerarmsten te helpen in de strijd tegen malaria. 

• Er zijn 5 winkels gebouwd op het terrein van het Africa Child Learning Center met 
behulp van het Micro Kredietprogramma. De verhuur van deze winkels leveren 
voldoende vaste inkomsten per maand om de leraren en staf van de Creamlandschool 
te kunnen betalen. 

2010: 
• De Creamlandschool is uitgebreid met een klaslokaal. Er wordt nu lesgegeven aan 

groep 1 t/m 7. Doordat de school zo is gegroeid door de jaren heen en er nu 24 
mensen werken gaat de directeur van de school een managementopleiding volgen op 
kosten van Friends for People. Daarnaast is er een Counseling Unit opgezet ten 
behoeve van de constante begeleiding van kinderen met trauma’s. Er is een fulltime 
ervaren counselor actief om de begeleiding te verzorgen. 



 
• Er is van een deel van de winst van de verkoop van de papieren sieraden ‘Beads for 

Life’ een varkensfokkerij succesvol opgezet. 

• Er is een cursus ‘Basistraining Algemene Ondernemersvaardigheden’ opgezet binnen 
de Spaar- en Microkrediet coöperatie.  

• Er is een tweede Medische Post opgezet in de sloppenwijk Banda bedoeld voor 
algemene medische vragen, inentingen, begeleiding van mensen met HIV/Aids, 
bevallingen en eenvoudige medische behandelingen. Ook is er een beperkte apotheek. 

2009: 
• Er zijn verschillende landbouwprojecten succesvol van start gegaan in samenwerking 

met een Amerikaanse universiteit. Een deel van de winst van de verkoop van de 
sieraden van Beads for Life draagt hieraan bij. Er zijn investeringen gedaan om 
vruchtbare grond te realiseren waarop groentes kunnen worden verbouwd. 

• De Creamlandschool is uitgebreid met 1 klaslokaal, er wordt nu lesgegeven van groep 
1 t/m 6 

• Aangezien er veel kinderen met oorlogstrauma’s zijn zorgt dit voor veel onrust op de 
Creamlandschool, in de klas maar ook in het gehele leven van veel kinderen in zone 1 
van de sloppenwijk Banda. Er wordt door een vrijwillige professional van Friends for 
People een inventarisatie gemaakt van de heersende problemen waarna een 
Psychosociaal AktiePlan wordt opgesteld. In samenwerking met Warchild is dit 
uitgevoerd. 

• De NGO Africa Child Learning Center wordt opgericht met behulp van Friends for 
People om alle aktiviteiten aangaande het Psychosociale hulpplan te kunnen 
uitvoeren en borgen. 

• Er is een voorstel geschreven om volwassenenonderwijs (om te leren lezen en 
schrijven) te gaan opzetten in de avonduren. Daarvoor kunnen de klaslokalen van de 
Creamlandschool gebruikt worden maar zij zullen het niet zelf organiseren. 

• Het ‘Soap & Malnutrition Program’ is opgezet om ondervoeding terug te dringen en 
hygiëne te vergroten.  

• De verkoop van de papieren sieraden in Nederland door vrijwilligers van de stichting 
Friends for People blijft succesvol.  

• Samen met de tandarts in de sloppenwijk is gezocht naar een nieuwe dokter om mee 
samen te gaan werken en om te inventariseren naar de mogelijkheden om een 
tweede medische post op te zetten. Deze dokter is gevonden en er wordt gezamenlijk 
gewerkt aan een medisch voorstel.  

• In het community center is een bibliotheek opgezet met tweedehands boeken en 
tijdschriften. Het leesvoer is niet bedoeld om mee naar huis te nemen gezien het feit 
dat de meeste mensen nauwelijks over meubels in huis beschikken. In de bibliotheek 
zijn lange leestafels gerealiseerd waar mensen kunnen lezen/studeren.  

2008: 
• De grootste vrouwengroep van het ‘Beads for Life’ sieraden programma is niet langer 

een project van stichting Friends for People maar is zich gaan registreren als 
zelfstandig collectief onder de naam BIDWA (Banda Internally Displaced Women 
Association). Zo kan het onafhankelijk verder groeien en ondernemen. Friends for 
People zal haar sieraden blijven afnemen en verkopen maar ze kunnen nu tevens 
zelfstandig verkopen en aan andere organisaties leveren. Alle opbrengsten die Friends 



 
for People heeft van de sieraden die zij blijven afnemen en verkopen gaan naar 
educatie en inkomens genererende projecten in de sloppenwijk Banda. 

• Een tweede vrouwengroep in de sloppenwijk heeft zich ook zelfstandig 
geformaliseerd en zal Project Have Hope gaan heten. Zij zullen zich met name gaan 
richten op de verkoop van de sieraden in Amerika.  

• Spin-offs van Beads for Life worden opgericht, te weten:  
  *Bags for Life; van de kleurrijke Afrikaanse stoffen worden tassen, knuffels en  
  kussenhoesjes vervaardigd en verkocht op markten in Oeganda, Nederland en  
  Amerika. 
  *Mushrooms for Life; een kweekproject van oesterzwammen en champignons. 
  Wanneer de paddestoelen gereed zijn voor consumptie worden ze   
  verkocht aan luxe supermarkten en restaurants. 
  *Goats for Life; een geitenfokprogramma. 

• De Creamlandschool is uitgebreid met wederom 1 klaslokaal, er wordt nu lesgegeven 
van groep 1 t/m 5.  Daarnaast is er een stroomvoorziening gerealiseerd op de 
Creamlandschool. Tevens is er met behulp van de organisatie ‘Second Hand Life’ een 
goede tweedehandscomputer aangeschaft en een USB met simcard die de school 
voorziet in prepaid internet. De directeur kan nu digitaal zijn administratie bijhouden 
alsmede zelfstandig voorstellen schrijven en mailen en zo zijn eigen fundraising 
opzetten. 

• Het Micro Kredietprogramma is een succes; er zijn meer dan 100 initiatieven voorzien 
van een lening in een jaar tijd. Tot dusver zijn er geen problemen met het 
terugbetalen van de leningen (op 1 persoon na, die is overleden). Tevens is er geen 
initiatief failliet gegaan tot dusver. 

• Er is nog een waterkiosk aan het netwerk van waterkiosken toegevoegd. Deze zal circa 
2000 mensen van schoondrinkwater gaan voorzien (het tarief blijft 1 cent per liter). 

• Het Dental Program is een feit. Een lokale tandarts is op alle basisscholen in de 
sloppenwijk Banda tandeducatie gaan geven. Voor alle kinderen is er een 
tandenborstel, tandpasta en tevens een beker beschikbaar gesteld door Friends for 
People. Tevens is een bijdrage gedaan aan een tweedehandsauto voor de tandarts ten 
behoeve van het vervoer. 

• Er is een ‘Community Development Workers Program’ opgezet in de sloppenwijk 
Banda wat bedoeld is om de hygiëne en levensomstandigheden te verbeteren. Aan 
het project nemen ondermeer een dokter, een verpleegster en een tandarts deel 
maar ook is er een pool met vrijwilligers die mensen van advies voorziet ten aanzien 
van hygiëne en ziektepreventie en die mensen aanspreekt op ‘slecht gedrag’ waar het 
gaat om afval opruimen en handenwassen. Er is een plan geschreven om geld in te 
zamelen voor het bouwen van latrines en gereedschap (o.a. kruiwagens, laarzen, 
scheppen en afvalprikkers ter bevordering van de afvalopruimingsdienst). Er worden, 
in samenwerking met het Rode Kruis en Unicef, voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd. 

2007: 
• De oprichting van de ‘Micro Credit & Savings Cooperation’ is een feit. De coöperatie 

richt zich in de eerste instantie voor 75% op bestaande ondernemers en voor 25% op 
startende ondernemers. Alvorens een lening wordt gegeven moet de ondernemer 
eerst 25% van het te lenen bedrag sparen en een haalbaar ondernemersplan schrijven 



 
(met behulp van een getrainde micro finance professional die werkzaam is voor de 
coöperatie). Dan wordt op volgorde van binnenkomst en behaald resultaat een lening 
verschaft. Deze wordt betaald vanuit de ‘gezamenlijke pot’ van de coöperatie. Over 
het geleende bedrag moet 3% rente betaald worden. De eerste lening ging naar een 
bestaande ondernemer die frisdrank verkoopt langs een drukke weg; zij heeft een 
tweedehands koelkast en een aansluiting aan het elektriciteitsnetwerk gefinancierd 
met het geleende bedrag en verkoopt nu koude frisdrankjes. 

• Het inkomens genererende project ‘Beads for Life’ is erg succesvol. De sieraden van 
oud papier zullen naast Oeganda ook verkocht gaan worden in Nederland, Engeland, 
Ierland, Denemarken en Amerika. Er zijn nu al twee vrouwengroepen actief en een 
derde is in oprichting. 

• Er is een voorstel geschreven met een lokale tandarts ter verbetering van de 
mondhygiëne van kinderen. Het doel is voorlichting te geven op basisscholen. Er 
zullen fondsen gegenereerd worden ten behoeve van de aanschaf van ondermeer 
tandenborstels, tandpasta, lesmateriaal en vervoerskosten. 

• Er is een wezen programma opgezet in zone 1 van de sloppenwijk. Door de oorlog 
hebben veel kinderen hun ouders verloren en hebben zij hulp nodig van de andere 
bewoners. Er zijn tijdelijke fondsen die helpen in de basisbehoeftes en het schoolgeld 
voor de weeskinderen op de scholen die Friends for People (mede) heeft opgezet. 

• De Creamlandschool is uitgebreid met 1 klaslokaal. Er wordt nu lesgegeven aan groep 
1 t/m groep 4. Tevens zijn houten tafels en banken vervaardigd en zijn lesmaterialen 
aangeschaft. Ook zijn latrines gebouwd. 

• Er is een samenwerking opgezet met Book-Aid. Zij gaan helpen de op te zetten 
bibliotheek in de sloppenwijk van boeken en tijdschriften te voorzien. 

• Alle waterkiosken in de sloppenwijk Banda zijn voorzien van muurschilderingen met 
relevante uitgebeelde informatie over water en hygiëne voor analfabeten.  

2006: 
• Er is een projectgroep opgericht om te onderzoeken of het mogelijk is een 

zelfstandige Micro Krediet Coöperatie op te zetten in de sloppenwijk Banda. Het is 
gebleken dat de rente die de reguliere bestaande banken en Micro Finance 
Programma’s hanteren te hoog ligt voor de bewoners van de sloppenwijk Banda 
waardoor ze niet in aanmerking komen voor een microkrediet lening. De nieuw op te 
zetten coöperatie zou dit probleem kunnen oplossen. 

• Er is een voorstel geschreven voor het Internetcafé in het community centrum voor de 
aanschaf van software en trainingsmateriaal; dit is gelukt. Er worden nu verschillende 
cursussen aangeboden aan bewoners (o.a. Word, Excel, Power Point). 

• Er is een samenwerking tot stand gebracht met het World Food Program, het Rode Kruis 
Oeganda en US Aid. Dit om de armste mensen (die gevlucht zijn uit het onrustige noorden 
van Oeganda waar oorlog heerst) te ondersteunen waar het de basis behoeftes betreft. 

• Het inkomens genererende programma ‘Beads for Life’ is opgezet (kralen maken van oud 
papier waarvan kettingen en armbanden worden gemaakt die aan toeristen/ 
wereldwinkels/ op markten verkocht kunnen worden). Zowel de opbrengst als de winst 
zullen volledig worden besteed aan de vrouwengroep die de sieraden maken. De 
opbrengst is enerzijds bedoeld om de basis levensomstandigheden te verbeteren en de 
winst anderzijds ter bevordering van educatie en financiering van Micro Krediet 
initiatieven. 



 
• Er is een waterkiosk gebouwd op de grens van twee druk bevolkte zones van de 

sloppenwijk Banda. Een waterkiosk is een kraan waar schoon (leiding)drinkwater uitkomt 
met een huisje eromheen. De kiosk kan zo’n 3000 mensen van schoon drinkwater voorzien 
tegen een kleine vergoeding (1 cent per liter). Het water moet nog wel eerst gekookt 
worden. 

• Het programma ‘Help the North’ is opgezet. Het doel van het programma is de mensen 
van de Acholi-tribe in de hoofdstad Kampala te verbinden met de mensen van deze tribe 
in het noorden van Oeganda waar oorlog heerst. In de hoofdstad zijn goederen 
ingezameld die naar de vluchtelingenkampen in het noorden zijn gebracht. Daarnaast zijn, 
in samenwerking met de VN, telefoonpalen geïnstalleerd in de belangrijkste kampen zodat 
communicatie op afstand mogelijk is. 

• Er is een start gemaakt met de opzet van een nieuwe basisschool; de Creamlandschool. 
Met geld van donaties aan Friends for People zijn nu 3 klaslokalen gerealiseerd voor groep 
1,2 en 3. De bedoeling is dat de school gaat meegroeien met de leerlingen en zo gestaag 
gaat uitbreiden. De werkzaamheden zullen jaarlijks plaatsvinden in de ‘grote vakantie’ in 
Oeganda (december en januari). 

• Het ‘Prefer-Project’ is gelanceerd. Dit is een project waarin vrouwen van verschillende 
tribes samenkomen om mensen met HIV/Aids te begeleiden. Zowel medisch (aanbieden 
van antiretrovirale geneesmiddelen) als emotioneel (coaching) is er begeleiding. Het is 
gebleken dat hulp in de ‘eigen tribe taal’ vele malen doeltreffender is dan hulp in het 
Engels.  

• Er is, in samenwerking met de organisaties ‘Shape Your World’, de DFCU-bank en het 
Banda Communnity Center, een plan opgezet en uitgevoerd om de omvangrijke 
natuurlijke waterbron te functionaliseren en duurzaam te beschermen. In het kader van 
Corporate Social Responsibility hebben 200 medewerkers van de bank en 200 bewoners 
van de sloppenwijk onder leiding van 10 professionals dit project succesvol uitgevoerd 
waarmee de watervoorziening duurzaam is verbeterd en beschermd. 

2005: 
• In de sloppenwijk Banda in Kampala is een bestaande basisschool gerenoveerd. In de 

stad Masaka is een nieuwe basisschool gebouwd.  

• Er zijn voorstellen geschreven ter verbetering van de water en sanitatie omstandigheden; 
het bouwen van nieuwe watervoorzieningen alsmede het uitbreiden van de bestaande 
voorzieningen. Tevens is een plan gemaakt ter verbetering van de dreinagesystemen en de 
hygiene in Banda.  

• Er zijn voorstellen geschreven om de bestaande medische post in de sloppenwijk Banda te 
verbeteren (ondermeer een inentingenprogramma en de aanschaf van medicijnen voor 
veelvoorkomende ziekte) 

• Er is een vrouwengroep opgericht waarin verschillende tribes samenkomen die in 
verschillende talen voorlichtingsliedjes zingen over de preventie van HIV/Aids. 

• Er is een cursus ‘Proposal Writing’ opgezet waarin bewoners van de sloppenwijk kunnen 
leren hoe je een voorstel schrijft om je eigen business op te zetten met behulp van Micro 
Krediet. 

• Er is een samenwerking van start gegaan met de NGO ‘Straight Talk’ om voorlichting te 
geven aan de jeugd betreffende HIV/Aids. Het is de bedoeling dat er daarnaast een loket bij 
de medische post in de sloppenwijk komt waar 24/7 gratis condooms verkregen kunnen 
worden. 



 
• Er is een samenwerking geïnitieerd en gerealiseerd tussen Friends for People, het Banda 

Community Development Center en het Kawempe Youth Center. Laatstgenoemde is een 
jeugdcentrum met bibliotheek in de sloppenwijk Kawempe. KYC zal BCDP adviseren hoe iets 
vergelijkbaars op te zetten in de sloppenwijk Banda. BCDP zal op haar beurt adviseren aan 
KYC hoe een internetcafé op te zetten en mensen te trainen in ICT. 

 


