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Jaarverslag 2021
Voorwoord.
Het was voor ons een jaar om trots op te zijn. Wij zijn erin geslaagd om het
beoogde bedrag (€ 66.000,-) voor de uitbreiding van hete Vocational
Trainingscentrum St. Dennis bij elkaar te krijgen.
De samenwerking met de Wilde Ganzen en met Wagagai, heeft geleid tot de start
van het project. Met de projectleider, Ntege Bonaventure, was goed samen te
werken. Hij gaf ons geregeld een update van de ontwikkeling van het project met
een financiële verantwoording.
Helaas was ook in Oeganda de Covid – 19 pandemie duidelijk zichtbaar.
Wij onderzoeken het verzoek van de stichting Experi-box voor een sponsoring
van een toilettengroep (M/V) in Noord - Oeganda.
En wij zijn benaderd door Nelleke Dinnissen, Paul van Laere en Pater Harry
Tullemans. Spiritijn Harrie Tullemans heeft een Dovenschool opgericht in de
buurt van Kampala. Hun vraag is of de dove kinderen na de basisschool ook les
kunnen krijgen op het VTC in Entebbe.
In het najaar hebben wij onze donateurs en sponsors uitgenodigd voor een
kennismakingbijeenkomst met ons als bestuur en het project.
Wilde Ganzen.
Met Wilde Ganzen, in de persoon van Imke Straaten (projectleider), is in januari
een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met St. Dennis en DFI omdat dit
uitbreidingsproject een kansrijke onderneming is. Behalve dat zij ons project
financieel steunde, is ook hun kennis met ontwikkelingsprojecten voor ons een
belangrijke meerwaarde. Er kon begonnen worden met gebouw 1 van 2. Het
begrootte bedrag was door onze sponsors toegezegd. Eind 2021 heeft Imke zich
gevestigd in Kampala om van daaruit diverse projecten in Afrika te begeleiden.
Aanpassing van het budget.
Nadat een deel van het begrootte bedrag was overgemaakt, werd door father
Francis (initiator en wereldheer) ontdekt dat de begroting, gemaakt in januari
2020, niet klopte en samen met Olav Boenders en zijn team van Wagagai is er
een reële begroting opgesteld.
Het is bewonderenswaardig dat father Francis voor deze aanpak heeft gekozen,
aangezien projecten zoals deze, vaker mislukken vanwege onduidelijkheid en er
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pas gecommuniceerd wordt als het al te laat is. Deze handelswijze wordt door
ons zeer gewaardeerd.
De technisch directeur van Wagagai, Niall Deacon, is met de aannemer rond de
tafel gaan zitten om een juiste en realistische offerte te maken. Het door ons
bijeengebrachte bedrag van € 66.000,- voor 2 workshopruimten bleek slechts
voldoende voor 1 gebouw. Voorgesteld is dat father Francis, samen met
projectleider Ntege Bonaventure, ging starten met 1 gebouw dat bestemd is voor
Carpentry (timmerwerk) & Joinery (houtzagerij) en Welding (lassen) & Plumbing
(loodgieterij). Wij zijn akkoord gegaan omdat de middelen beschikbaar waren.
Eind mei 2021 is er gestart met de bouw. Het was ons duidelijk dat kosten voor
water- en elektra en het buiten schilderwerk met de infra rondom het gebouw
niet inbegrepen waren. Ook de invulling met machines en meubilair was nog een
punt van aandacht.
Hoe gaat het op school?
Het nieuwe schooljaar is in maart 2021 veelbelovend begonnen en iedereen was
zeer gelukkig omdat het normale schoolleven was teruggekeerd. Jonge studenten
(73) kozen voor de Vocational St. Dennis in Nkumba: 22 meisjes en 51 jongens.
Op het internaat verbleven 43 studenten.
Begin juni was er weer een lockdown, hetgeen een enorme teleurstelling was.
Vorig jaar ontbrak hierdoor al een eindexamen jaargang. Leraren moesten elders
financiële hulp zoeken en de ontbrekende studenten betaalden uiteraard geen
schoolgeld.
Het was de bedoeling dat father Francis in de zomer, net als elk jaar, een pastoor
in de parochie Heilig Geist in Rauhenebrach (D) zou vervangen. Dat kon door
Covid niet doorgaan.
Jongelingen die zich aanmelden zijn meestal wezen of halfwezen en groeien op
bij familie of buren. Anderen komen uit verarmde en kinderrijke gezinnen. Door
giften kunnen zij ook naar school. Het schoolgeld in 2021 bedroeg per jaar
€ 250,- inclusief een warme middag maaltijd en voor de studenten die woonden
op het internaat € 450.-.
Onlangs is een gebouw met keuken en kantoor in gebruik genomen dat
gesponsord is door onze Duitse partners.
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Fotoreportage.
Op onze website krijgt u, onder de knop ‘Nieuws’ een indruk van de voortgang
van de bouw van de workshop.

	
  

Websites op een rijtje:
Wagagai Ltd.: https://www.wagagai.com
Gemeinschaft Heilig Geist: https://www.ugandahilfe.de
Experi–box: https://experi-box.org/
Wilde Ganzen: https://www.wildeganzen.nl
Stichting Gered gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl	
  
Stichtng Dutch Fair Innovation: https://dutchfairinnovation.com/
Toekomst.
We hopen volgend jaar onze geplande steun samen met u als donateur/sponsor
aan Vocational Trainings Center St. Dennis verder te kunnen uitbouwen, net als
de goede contacten met onze sponsors en donateurs. Zodra de workshop in
gebruik is genomen zullen wij samen met u ‘op reis’ gaan om dan naast een
visite aan de Vocational School St. Dennis, ook het mooie Oeganda te bezoeken.
Wij bedanken u voor uw constante support om ons doel, kinderen een kans te
geven om te ontkomen aan de armoede door een vak te leren, te realiseren.
Philip van Vliet
Voorzitter Stichting Dutch Fair Innovation

augustus 2021
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