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Beste vriendinnen en vrienden van KiBaHome,
Deze maand december kijken we, net als voorgaande jaren, in onze nieuwsbrief nog
even terug.
In onze nieuwsbrief van juni jl. hebben wij u verteld hoe onze toekomst met betrekking
tot de financiële ondersteuning aan het St. Kizito Babies Home eruit zal gaan zien.
Wij vinden het belangrijk dat er volledige duidelijkheid is hoe wij dit gaan doen.
Zodoende komen wij in deze Nieuwsbrief er op terug.
Toekomst KiBaHome
De Stichting KiBaHome is in 2008 opgericht met als doel donaties te werven om zo te
kunnen bijdragen aan een betere toekomst van de wezen en de medewerkers van het St.
Kizito Babies Home en eveneens de kinderen en de bewoners uit de directe omgeving.
Aan deze doelstelling is in de afgelopen jaren ruimschoots voldaan.
Zo is het moment gekomen stil te staan bij de toekomst van de Stichting.
Het Bestuur van de Stichting KiBaHome heeft besloten eind 2019 met fondsenwerving te
stoppen. Wij verzoeken onze donoren daarom hun donatie aan KiBaHome met
ingang van januari 2020 te stoppen. De automatische incasso’s zullen dan door
ons worden beëindigd.
De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
• Onze missie is nagenoeg voltooid;
• Medische zorg, hygiëne, gevarieerd eten en salarissen medewerkers zijn op een
verantwoord niveau gebracht;
• De gezondheid van de kinderen en medewerkers is goed;
• Verbetering van de infrastructuur van het Babies Home en de crèche/kleuterschool is gerealiseerd. De voorzieningen zijn nu op orde;
• Onzekerheid over de toekomst van weeshuizen in Uganda als gevolg van de
nieuwe wetgeving door de Ugandese Overheid. Het aantal kinderen in het
weeshuis is teruggelopen van bijna 50 bij de start naar 11 à 15 nu, die niet ouder
zijn dan 3 jaar;
• De huidige bestuursleden van KiBaHome worden ook een jaartje ouder;
• Het Babies Home heeft naast KiBaHome inmiddels nog meer sponsoren;
• De crèche/kleuterschool is selfsupporting.
Hoe gaan we afbouwen?
De Stichting KiBaHome gaat zich op een verantwoorde wijze gefaseerd terugtrekken uit
het St. Kizito Babies Home in Uganda. Sr. Mary en het Management Committee van het
Babies Home zijn hiervan op de hoogte gesteld. Het Babies Home krijgt ruim de tijd om
naar nieuwe sponsoren op zoek te gaan en hiertoe zijn inmiddels al stappen gezet.
Na 2019 blijven wij het St. Kizito Babies Home verder ondersteunen, tot onze reserves
op zijn. Dit betekent dat wij tot eind 2022 het St. Kizito Babies Home de nodige
ondersteuning blijven geven.
Eind 2022 houdt de Stichting KiBaHome op te bestaan na ruim 15 jaar support aan het
Babies Home. Het Babies Home zelf gaat door en wordt dus niet gesloten, echter met
ingang van 2023 zonder onze steun.
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Deze geleidelijke afbouw is ook in de geest van Lies Lucas, oprichtster van de Stichting
KiBaHome, die het voornemen had binnen enkele jaren tot opheffing van de Stichting
over te gaan.
Hoe nu verder?
Huidige bestuursleden, contactpersoon en webmaster blijven
De huidige bestuursleden, bestaande uit Marion Rutgrink, Leo van Ruijven en Frans
Drummen, alsmede Jeroen Bluijs, onze contactpersoon in Uganda en Hans Rem, onze
webmaster, hebben aangegeven zich tot de opheffing van onze Stichting te blijven
inzetten.
Website, nieuwsbrief en financieel verslag
Onze website blijft tot en met 2022 operationeel, wij blijven u jaarlijks informeren over
de voortgang van het weeshuis met onze december nieuwsbrief en het financiële
jaarverslag zal eveneens de komende jaren op de website worden geplaatst.
Babies Home algemeen
Het afgelopen jaar kwamen in het weeshuis diverse gevallen van malaria en andere
ziektes voor. Dankzij de geboden medische zorg en de verdere goede verzorging in het
weeshuis hebben gelukkig vrijwel alle baby’s de vele langskomende ziektes overleefd.
Toch kon niet worden voorkomen dat in september jl. een baby van 3 maanden oud is
overleden aan de gevolgen van longproblemen en uitdroging. Bij de opname in het
Babies Home was de baby er al heel slecht aan toe en had nog nauwelijks kans te
overleven.
De goede zorg wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting KiBaHome, die een
belangrijke bijdrage levert in de aanschaf van medicijnen en ziekenhuisbezoek financiert
en middelen beschikbaar stelt voor gevarieerde voeding en een hygiënische omgeving.
Neveneffect is, dat de medewerkers en hun kinderen het eveneens goed maken dankzij
onze steun.
Ook het afgelopen jaar heeft KiBaHome, door diverse initiatieven en uw bijdragen, het
St. Kizito Babies Home in M’bale te Uganda de nodige financiële ondersteuning kunnen
bieden.
Om de daar opgevangen kleine kinderen draait het allemaal.

De kleintjes
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Golden Jubilee
Het St. Kizito Babies Home is in 1968 opgericht door de Mill Hill missionarissen en
bisschop John Grief als opvang voor pasgeboren ouderloze baby’s in het district Tororo in
Uganda.
De Rotary Club financierde destijds het gebouw.
Het weeshuis is officieel geregistreerd als een Non Governmental Organisation (NGO) bij
het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Uganda.
De kansloze kinderen zijn of wees of in de steek gelaten. De zorg is van meet af aan
overgedragen aan de “sisters of Mary of Kakamega”, een congregatie die met steun van
de zusters Ursulinen uit Bergen Noord Holland werd opgericht.
Het motto van de zusters is: “to love and to serve”.
De zusters en verzorgenden maken het helemaal waar.
Inmiddels hebben meer dan 1.200 baby’s hier de eerste levensjaren doorgebracht.
Eén ding is zeker. Als de zusters deze baby’s niet hadden opgenomen in hun Home, dan
waren de meeste van deze kinderen er nu niet meer geweest!
Doel van het St. Kizito Babies Home is het:
• Zorgen voor kinderen die geen ouder(s) meer hebben en tijdelijk of blijvend niet
door familie opgevoed kunnen worden en door de autoriteiten officieel als
“hopeloos” zijn aangemerkt;
• Zorgen voor kinderen die in de steek zijn gelaten;
• Onderhouden van de contacten met de familie en het bewerkstelligen van een
terugkeer naar de naaste familie voor hun 3e levensjaar (was het 5e levensjaar);
• Trachten voor de kinderen die geen familie hebben een pleeggezin of
adoptieouders te vinden.
Op 25 november jl. is het “golden Jubilee’van het St. Kizito Babies Home gevierd. Ook
het bestuur KiBaHome is uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, maar was hiertoe niet in de
gelegenheid. Wij hebben onze hartelijke felicitaties overgebracht en tevens een extra
donatie als bijdrage in de kosten van het jubileum gedaan.

Een jubileumfeest wordt in Uganda groots gevierd en velen worden uitgenodigd om het
feest bij te wonen, waaronder de plaatselijke bevolking. Alle gasten krijgen te eten. In
onze ogen is dat bijzonder, maar in Uganda heel gewoon.
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De kindertjes
In het Infanthouse verblijven de allerkleinsten en in het Mainhouse de kleuters.
Door de wijziging van het Overheidsbeleid verblijven in het weeshuis op dit moment nog
11 kinderen, die niet ouder zijn dan 3 jaar. In vergelijking met enkele jaren terug, toen
de leeftijdsgrens nog ongeveer zes jaar was, is het aantal kinderen sterk afgenomen.
De kindertjes maken het goed.

Medewerkers en alle kinderen, rechtsboven Sr. Mary.

Overdekte buitenspeelplaats
De overdekte buitenspeelplaats (sinds 2010) is vanaf het prille begin 365 dagen per jaar
in gebruik en beschermt baby’s, peuters en medewerkers tegen de felle zon en de heftige
regenbuien. Het is er heerlijk toeven.

Van de overdekte buitenspeelplaats wordt dagelijks veel gebruik gemaakt
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De crèche/kleuterschool
De door KiBaHome gefinancierde en in 2012 geopende crèche/kleuterschool draait nog
steeds op volle toeren. Naast de eigen peuters, zijn er dagelijks ongeveer 65 kinderen uit
de directe omgeving die de crèche tegen betaling bezoeken. Dankzij de crèche krijgen de
kinderen onderwijs en hebben zij een relatief beter toekomstperspectief.
De kleuterschool is een project dat inkomen genereert doordat de inkomsten hoger zijn
dan de uitgaven. Weliswaar zijn de netto-verdiensten bescheiden, maar zowel de leiding
ter plekke als ons bestuur hier, is met deze ontwikkeling erg blij en zijn er trots op.

In de klas

even pauze

en buiten spelen

Headteacher Lucy

Laatste initiatieven
In onze nieuwsbrief van juni vertelden we jullie over de prachtige initiatieven in het
eerste halfjaar om het Babies Home te steunen met name de 40MM (40.000 meter mars)
in West-Friesland (Venhuizen). Onze subsidieaanvraag bij de 40MM is ruimhartig
gehonoreerd.
In het tweede halfjaar werden hieraan onderstaande initiatieven toegevoegd, nl.:
Bridgedrive 10 november jl.
De voor de derde keer georganiseerde bridgedrive was opnieuw een succes. Het aantal
van 104 deelnemers overtrof het streefaantal van 100. Deze bridgedrive stond geheel in
het teken van een postuum eerbetoon aan Lies.
De wedstrijdleiding liet de drive piekfijn verlopen en de dames van de catering Audrey,
Marion, Rosan en Thilda liepen af en aan om de gasten op een charmante wijze van
koffie, thee, taartjes, een drankje en de nodige hartige versnaperingen te voorzien.
De door Snacks & Catering Peter in Santpoort-Noord gesponsorde bitterballen en de
volledig door Kaashandel Gebr. Brügemann (markt Santpoort-Noord) gesponsorde
kaasblokjes vonden gretig aftrek. Wijnkoperij Henri Bloem (Bloemendaal) sponsorde
gedeeltelijk de geschonken wijnen. Verhuur Broers sponsorde voor een deel de gehuurde
glazen. Vereniging Santpoorts Belang stelde de bridge attributen ter beschikking.
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Mede dankzij de sponsoring van de prijzen (mooie flessen wijn) door een jarenlange
KiBaHome vriend, de koffie en de thee, de frisdranken, het bier en de taartjes door
andere sponsoren en de deelnemersbijdragen van de bridgers, werd de kas met een
prachtig bedrag gespekt.
Fijn dat jullie erbij waren.

Enige impressies van de KiBaHome Bridgedrive

Dit was echter wel de laatste KiBaHome-bridgedrive omdat wij met fondsenwerving
stoppen.
Diaconie van de Protestantse Gemeente Aerdenhout
Graag noemen we hier de Diaconie van de Protestantse Gemeente Aerdenhout waarvan
we al negen jaar op rij een prachtige financiële bijdrage hebben gekregen. Veel dank
voor deze donatie.
Overige donaties
Natuurlijk zijn we ook erg blij met de vele overige donaties die wij dit jaar mochten
ontvangen. Dank daarvoor.
Actieplan 2019
Al met al zijn onze inkomsten op het peil van voorgaande jaren gebleven en overtreffen
zij de begrote baten ruimschoots. Ons actieplan 2019 hebben we kunnen realiseren.
Daarnaast zijn we erin geslaagd zelfs extra ondersteuning te verlenen aan het Babies
Home, zoals hieronder wordt toegelicht. Al met al een prachtig resultaat.
Extra ondersteuning in 2019
In de afgelopen periode ontvingen we van Sr. Mary, de leidinggevende van het Babies
Home een verzoek voor extra geld voor Formula melk. Formula melk is een alternatief
voor moedermelk voor de allerkleinsten. Zes kinderen krijgen dit nu.
KiBaHome geeft hiervoor een extra financiële bijdrage.
Wijziging beleid Ugandese Overheid
In 2019 hebben we verder te maken gekregen met wijziging van beleid van de Ugandese
Overheid met betrekking tot weeshuizen. Dit raakt ons Babies Home.
In grote lijnen betekent dit dat kinderen zoveel mogelijk moeten worden opgevangen
door de families of adoptieouders. Het gevolg hiervan is dat er in verhouding tot vroeger
veel minder kinderen in ons weeshuis verblijven en dat dit babies resp. hele jonge
kleuters zijn. De kinderen mogen maximaal tot hun derde levensjaar in het weeshuis
blijven.
Het weeshuis moet er alles aan doen om de opgenomen kinderen weer terug te plaatsen
bij de families resp. adoptieouders. Dit is een belangrijke taak van de social worker van
het Babies Home. Als een wees het weeshuis verlaat krijgt het kind een
uitplaatsingspakket mee. De samenstelling ervan hangt af van de financiële situatie van
zijn of haar nieuwe thuis.
Eveneens onderhoudt de social worker contacten met de kinderen/gezinnen die al eerder
teruggeplaatst zijn.
M.a.w. het aandachtsgebied van het weeshuis is veel ruimer geworden.
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KiBaHome probeert hierin de nodige ondersteuning te verlenen.
In 2019 zijn er 7 nieuwe babies opgenomen en 4 kinderen herplaatst bij families. 1 baby
is naar adoptieouders gegaan.

Bij herplaatsing krijgen de kinderen een uitplaatsingspakket mee

Een uitplaatsingspakket bestaat o.a. uit:
• Tweedehands kleren;
• Zeep voor het wassen van de kleren en toiletzeep;
• Tweedehands schoenen;
• Een paar lakens;
• 2 kg suiker;
• Een matras.
Actieplan 2020
In 2020 gaat KiBaHome voor het dertiende jaar het St. Kizito Babies Home op vele
terreinen ondersteunen. In grote lijn kunnen we al aangeven dat wij geld beschikbaar
willen stellen om zoveel mogelijk tweemaal per week vlees, vis of groente voor zowel de
grotere kinderen als de medewerkers te kunnen kopen. Daarnaast voor de noodzakelijke
aanschaf van babymelk, een alternatief voor moedermelk voor de allerkleinsten, en de
onmisbare medicijnen tegen o.a. malaria en voor verdere medische zorg.
Om de medewerkers van het Babies Home en de nursery/kleuterschool meer te binden
en daarmee het verloop beperkt te houden nemen wij een deel van de (verhoogde)
salarissen van de medewerkers voor onze rekening, evenals de jaarlijkse gratificaties.
Het salaris van de social worker, onmisbaar voor de communicatie met de o.a. de
families, vergoeden wij nagenoeg helemaal.
Voor een uitgeplaatst kind, Scholastica, (inmiddels 16 jaar), wordt jaarlijks in de
vergoeding voor de schoolkosten voorzien. Zij doet het goed op school en zonder onze
bijdrage zou zij zich niet verder hebben kunnen ontwikkelen.
Een viertal uitplaatsingspakketten zullen wij eveneens voor onze rekening nemen.
Tenslotte zullen wij een belangrijke bijdrage geven in de kosten van de aanschaf van
basic needs (zoals dekens, luiers, muskietennetten, handdoeken, waspoeder, zeep) en
overige materiële voorzieningen (zoals onderhoud auto, brandstof).
Met het oog op een goede communicatie met Sr. Mary en Jeroen, onze contactpersoon
voor het Babies Home ter plaatse, zullen wij de internetverbinding financieren.
Bovenstaand actieplan 2020 zal nog kunnen worden aangevuld met een bijdrage in de
kosten van tegenvallers, waarmee Sr. Mary te maken zou kunnen krijgen.
We zijn blij dat wij deze ondersteuning ook komend jaar weer kunnen geven. Onze
bijdrage 2020 kan helemaal uit onze opgebouwde reserves worden gefinancierd.
KiBaHome heeft ANBI status
Natuurlijk blijft er nog heel veel te doen in Uganda. Dankzij uw steun hebben wij heel
veel van onze plannen kunnen realiseren, die allemaal betrekking hadden op de wensen
van Sr. Mary, de administrator van het Babies Home. Zonder uw steun was dit niet
mogelijk geweest. Wij hebben de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status,
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waardoor uw donatie, in principe, aftrekbaar is bij uw belastingaangifte. Een voor u niet
onbelangrijk aspect in het nog lopende fiscale jaar. Mogelijk is er deze maand toch nog
enige ruimte.
Vanaf 2020 stoppen wij met het werven van sponsorgelden en als u in 2019 nog zou
willen doneren dan is dat nu echt de laatste mogelijkheid.
Hartelijk dank sponsoren.
Zoals u hebt kunnen lezen trekt KiBaHome zich langzamerhand terug uit Uganda. Eind
2022 zal de Stichting KiBaHome ophouden te bestaan. In de komende drie jaar zullen wij
het Babies Home op een verantwoord niveau blijven steunen. Hiervoor wenden wij onze
reserves volledig aan.
Onze motto’s waren “alle beetjes helpen” en “elke euro is er een” en dit alles bij
elkaar heeft geleid tot een ongekend resultaat.
Wij danken u allen voor de prachtige ondersteuning op welke wijze dan ook die wij in de
afgelopen jaren hebben mogen ontvangen. Samen hebben wij onzettend veel bereikt.

Zij verdienen het!

Website KiBaHome
Zie voor achtergronden onze website www.kibahome.nl.
Op deze site tref je alle nieuwsbrieven, acties en ander nieuws aan, alsmede de financiële
verantwoording.
Tot slot
Tot slot van deze nieuwsbrief willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de ook in
dit jaar getoonde belangstelling voor en het vertrouwen in KiBaHome, voor de financiële
bijdragen en vooral ieders betrokkenheid in welke vorm dan ook.
We wensen jullie gezellige feestdagen en een goed en vooral gezond 2020!
Een welgemeende

KiBaHome vriendengroet,

Namens het bestuur:
Frans, voorzitter Stichting KiBaHome
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