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Beste Vriend van Kicvop 

Het is tijd dat we jullie weer eens op de hoogte stellen 
van de vorderingen van de projecten in Oeganda. We zijn 
ons er erg van bewust dat de tweejaarlijkse brief dit jaar 
niet verstuurd is. Door drukte in de persoonlijke sferen 
en nieuwe ontwikkelingen binnen de stichting zijn we 
daar niet aan toe gekomen.  
Zo aan het einde van het jaar vinden wij het wel 
belangrijk om te reflecteren naar hoe het jaar is verlopen 
en hoe we ondanks de hectische coronatijd, toch de 
projecten in Oeganda hebben kunnen door laten gaan.  
 

Het afval project 

Vorige jaar stond onze nieuwsbrief geheel in het teken 
van het afvalproject.  
Dit project heeft dit jaar zeker zijn vruchten afgeworpen. 
Er zijn meer Oegandese vrijwilligers dan ooit aan de slag 
gegaan in Oeganda op het afval op te halen. We hebben 
dan ook kunnen voorzien in nog meer voorlichting en 
materialen. Dit begint zeker zijn vruchten af te werpen. 
Niet alleen horen we lovende woorden van inwoners 
over hoe Kazo langzaam aan schoner wordt, ook krijgt 
het project steeds meer aandacht van de overheid en 
daardoor ook lokale steun.  
 
Nu klinkt het alsof het  project al een heel eind op weg 
is, en dat is ook zo, maar we zijn nu nog steeds op zoek 
naar een transport wagen om het afval naar de grote 
afvalberg van het district te vervoeren. Ondanks vele 
berichten hebben we nog geen geluk gehad met het 
vinden van een of meerdere donateurs die ons hierin kan 
helpen. Op dit moment gebeurt dit op kleine schaal met 
de afvalauto van de gemeente, echter is dat 
onvoldoende om al het afval op tijd op te halen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona in Oeganda 

Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van 
corona. Ook bij de projecten van KICVOP Uganda is dit 
duidelijk te merken geweest en is het nog steeds te 
merken. Recent kregen wij te horen dat het afval project 
on hold werd gezet door de overheid in verband met het 
samenscholingsverbod. Gelukkig konden ze met 
voldoende beschermmiddelen, gesponsord door 
donateurs van Stichting Kicvop Nederland, alle 
vrijwilligers helpen en zo het project toch veilig door 
laten gaan.  

 
 
Ook in Oeganda was een tijd lang een lock down 
waardoor zeer veel mensen hun inkomen verloren. Dit 
resulteerde in nog meer honger en armoede in gebieden 
als Kazo. Met donaties vanuit Israël en Nederland 
hebben wij in de loop van de afgelopen maanden 
minstens 100 gezinnen kunnen voorzien van voedsel 
pakketten. Een kleine donatie, die misschien gezien 
wordt als een druppel op een hete plaat. Als het echter 
om voeding gaat is ieder klein beetje belangrijk en 
hebben we enkele families zeer goed kunnen helpen 
door deze periode heen te komen, waarvoor onze 
eeuwige dank! 
 
Zoals jullie weten worden er enkele kinderen 
gesponsord om naar school te gaan. Helaas zijn de 
scholen sinds februari in Oeganda gesloten geweest. 
Door de doorlopende bijdrage van alle sponsors hebben 
wij er gelukkig voor kunnen zorgen dat de kinderen 
lesmateriaal voor thuis hebben kunnen ontvangen. Dit 
heeft er vooral voor gezorgd dat ze hun tijd goed hebben 
kunnen gebruiken. KICVOP Uganda vrijwilligers hebben 
de kinderen zo goed mogelijk geprobeerd te 
ondersteunen in hun huiswerk, waar ouders dat 
mogelijk niet konden.  
Het goede nieuws heeft ons bereikt dat de kinderen 
vanaf februari weer naar school mogen gaan. Alle 
donaties die in het afgelopen jaar zijn blijven 
binnenkomen voor de kinderen, zullen dan ook gebruikt 
worden om te zorgen dat hun nieuwe start zo goed 
mogelijk zal zijn!  

http://www.kicvop.com/nederland
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Nieuwe ontwikkelingen 

Zoals in de intro aangegeven zijn er nieuwe 
ontwikkelingen binnen Kicvop Nederland.  
We hebben dit jaar Henk in ‘t Zand als vrijwilliger en 
ondersteuner van het bestuur mogen ontvangen. We 
zijn alle erg blij met zijn nieuwe input en heeft ons weer 
een extra zetje in de juiste richting gegeven. Zittend 
bestuurslid Ton Cremers heeft een stapje terug gedaan, 
hij blijft wel aan als bestuurslid maar zal niet meer actief 
bij iedere vergadering aanwezig zijn.  
Voor 2021 willen we Kicvop weer een nieuwe boost 
geven. We willen onder andere het Afrika project op een 
basisschool nieuw leven inblazen. 
We zijn ook een samenwerking met een grote 
organisatie in Nederland aan het onderzoeken. We 
hopen dat dit in 2021 ons nog meer kan helpen voor het 
Afval Project. 
 
 
We willen jullie graag een beter 2021 wensen en heel 
erg bedanken voor de steun in het afgelopen jaar. We 
hopen jullie nog lang als vriend, sponsor of als 
sympathisant te mogen welkomen binnen de Kicvop 
Familie. 
 
Michel, Ton, Mac, Henk en Jasmijn . 
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