
Verslag van onze reis naar Oeganda in 2021 

In 2021 hebben we ook last gehad van corona en konden in november afreizen naar Oeganda. 

Het storehouse is inmiddels bijna helemaal klaar, de wanden zijn gepleisterd en we hebben opdracht 

gegeven wat meubilair aan te schaffen voor het kantoortje.  Het doel van de reis was om het plan 

van aanpak te bespreken hoe de oogst in te kopen en na 4-5 maanden opslag weer te verkopen. 

Dit plan is ontstaan na onderzoek van de twee studenten van de Landbouw Hogeschool in 

Wageningen die voor enkele jaren terug, voor ons 3 maanden hebben gewoond . Tijdens hun 

onderzoek hebben ze gekeken op welke manier de bevolking van Lalle en Agule meer self supported 

kunnen leven en wonen. De oogst werd meestal gelijk verkocht tegen de dan lage prijs om 

schoolgeld e.d. te betalen.  Door het in te kopen en op te slaan en na 4-5 maanden te verkopen kan 

er een goede winst behaald worden die weer terugvloeit naar de deelnemende boeren en het 

project. 

We konden ook de administratie inzien van het geitenproject. Dit project loopt zeer goed en wordt 

steeds groter en is met name gericht op de weduwen en wezen. We geven deze een geit, en mogen 

de eerste worp zelf houden. De tweede worp moeten ze weggeven, de derde worp is voor het 

project en de andere worpen mogen ze zelf houden. Onze contactpersoon bezoekt iedere 2 

maanden deze weduwen en wezen en controleert de stand van zaken en geeft advies aan wie de 

geiten gegeven moeten worden. We zien dit steeds groter worden en het is geweldig om te zien hoe 

blij en dankbaar de  weduwen en wezen hiermee zijn. 

Ons ossenproject verloopt ook heel goed. We hebben in beide plaatsen een ploeg en een ossenkar 

gegeven met ossen. Mensen kunnen hier geld mee maken door akkers voor andere te ploegen en 

met de ossenkar goederen te vervoeren. Doordat we dit in twee plaatsen doen is het ook goed in de 

administratie te zien dat de ene plaats  meer handels gericht is dan de andere. Maar door de 

onderlinge overleggen kunnen ze veel van elkaar leren. 

Tijdens deze reis kwamen er ook weer vele verzoeken om kinderen te helpen met medische zorg. We 

hebben dit probleem bij een aantal Oegandese mensen neergelegd om zelf met een idee te komen. 

Dit hebben zij gedaan en hebben we een start mee gemaakt. 

Er is hiervoor een saving group opgericht, waarin de Stichting 1000 euro ingelegd heeft. Deze 

savinggroup heeft diverse leden op een legale manier vastgelegd, en deze hebben geld geleend 

waarmee ze business kunnen starten. Dit geld moeten zij op termijn terug betalen en iedere maand 

betalen zij 10 % rente en van dit geld kunnen kinderen met medische hulp betaald worden. Deze 

saving group is als een pilot opgestart en wordt door David aangestuurd. Als dit goed blijft lopen, 

willen we dit ook op andere plekken invoeren, en uitbreiden. 

Helaas moesten wij op deze reis na 1 week al naar huis, ivm het overlijden van Henk. Daarom hebben 

we nog geen start kunnen maken met de Storehouse. Vanuit Nederland proberen wij er wel een 

voortgang in te houden en hopen in 2022 opnieuw af te reizen en onze plannen voort te zetten. 

  


