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Beste vriendinnen en vrienden van KiBaHome,
In onze nieuwsbrief van vorig jaar hebben wij u reeds verteld hoe onze toekomst met
betrekking tot de financiële ondersteuning aan het St. Kizito Babies Home (Babies Home)
er uit zal gaan zien. Hieronder volgt eerst een korte opfrissing.
Toekomst Stichting KiBaHome (opfrissing)
De Stichting KiBaHome (KiBaHome) is opgericht met als doel donaties te werven om zo
te kunnen bijdragen aan een betere toekomst van de wezen en de medewerkers van het
Babies Home in Uganda en eveneens van de kinderen en de bewoners uit de directe
omgeving.
Aan deze doelstelling is in de afgelopen jaren ruimschoots voldaan.
Het Bestuur van KiBaHome is mede daarom eind 2019 met fondsenwerving gestopt en
heeft in juni 2019 aangegeven zich op een verantwoorde wijze gefaseerd terug te
trekken uit het Babies Home in Uganda. Sr. Mary, de leidinggevende, en het
Management Committee van het Babies Home zijn hiervan op de hoogte gesteld. Zo is er
ruim de tijd voor hen om naar nieuwe sponsoren op zoek te gaan. Inmiddels zijn hiertoe
stappen gezet.
Tot eind 2022 ondersteunen wij het Babies Home.
Eind 2022 houdt KiBaHome op te bestaan na 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.
Een jaar verder
Deze maand december kijken wij, net als voorgaande jaren, in onze nieuwsbrief nog
even terug.
COVID19 in Uganda
Ook Uganda heeft te maken met COVID19.
Er zijn tot op heden ruim 131.000 corona-gevallen bekend en 3.300 coronadoden. Bij
een bevolking van ongeveer 46 miljoen mensen lijkt dit mee te vallen, maar
waarschijnlijk is de situatie veel ernstiger en bestaat er door onvoldoende onderkenning
en registratie een geflatteerd beeld. Inmiddels is slechts 2,73% van de bevolking volledig
gevaccineerd. 11,5% heeft tenminste 1 prik gehad.
Gelukkig waren er noch bij de staf, noch bij de kinderen COVID19-gevallen in het Babies
Home. Nog niet de gehele staf is gevaccineerd. Maar de gevolgen van COVID19 zijn toch
groot.
De crèche/kleuterschool is op last van de overheid tijdelijk gesloten en er is slechts
beperkt vervoer mogelijk.
Babies Home algemeen
Er waren het afgelopen jaar wel diverse gevallen van malaria, hoest, griep en andere
ziektes. Dankzij de geboden medische zorg en de verdere goede verzorging in het Babies
Home maken vrijwel alle kinderen het goed.
De goede zorg wordt mede mogelijk gemaakt door 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.
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Neveneffect is, dat de medewerkers en hun kinderen het eveneens goed maken dankzij
onze steun.
In 2021 zijn 4 kinderen, 3 jongens en een meisje, in het Babies Home toegelaten en is er
een kind overgeplaatst naar een ander weeshuis (Lulwanda children’s home in M’Bale).
In een vergadering van het Management Committee sprak de reclasserings- en
maatschappelijk werker, die namens de Ugandese overheid optreedt, haar grote
waardering uit dat het Babies Home er altijd netjes uit ziet en goed onderhouden is. Bij
andere bijeenkomsten in M’Bale en Kampala wordt het St. Kizito Babies Home als een
van de beste weeshuizen van Uganda bestempeld. Daar zijn wij en de leiding van het
Babies Home erg trots op.
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
slechts 8 kinderen, 5 jongens en 3 meisjes, 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 leiding van het Babies Home heeft de verwachting dat het
aantal kinderen op termijn weer wat zal toenemen tot hoogstens 20.
De kindertjes maken het goed.

Alle kindertjes

Het eten smaakt hen goed!
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Overdekte buitenspeelplaats
Aan de baby’s, peuters en medewerkers wordt zodoende bescherming geboden tegen de
felle zon en de heftige regenbuien.

Van de overdekte buitenspeelplaats wordt nog steeds dagelijks gebruik gemaakt

De Staff van het Babies Home
De medewerkers van het Babies Home maken het gelukkig goed. Wel is in juni Sr. Mary
in het ziekenhuis verpleegd in verband met ernstige malariaklachten. Inmiddels is zij
weer herstellende en gaat het met haar de goede kant op.
Hoewel het aantal kinderen in de afgelopen jaren veel kleiner is geworden, is de staff
naar verhouding op een verantwoord niveau. Op de foto hieronder zien wij vele
vertrouwde gezichten terug die al heel veel jaren verbonden zijn aan het Babies Home,
zoals Fred, Samson, Farida, Monica, Moses, sr. Emerentia, sr. Mary en Andrew.

Helemaal links Fred (driver), vierde van links Monica (verzorgster), zevende van links Sr.
Emerentia (verpleegkundige), rechts daarvan Sr. Mary (leiding), rechts van haar Sr. Chebet (social
worker) en helemaal rechts Andrew (onderhoud).
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Sr. Monica Chebet rondde begin dit jaar haar studie Social
Worker en Sociale administratie af en ontving haar
diploma op 24 september 2021 en dit is in Uganda altijd
een feestelijk gebeuren.

De crèche/kleuterschool
Dit jaar was de crèche/kleuterschool gesloten vanwege COVID19. De gevolgen hiervan
zijn verstrekkend. De crèche/kleuterschool wordt door het Ministry of Education niet
financieel ondersteund. Er komen door de gedwongen sluiting geen inkomsten
(schoolgelden) binnen, maar de uitgaven, de salarissen van de leerkrachten, lopen wel
door. Door COVID19 is er dus een negatief financieel saldo. De crèche/kleuterschool was
voor COVID19 een inkomen genererend project, dat wil zeggen de inkomsten waren
hoger dan de uitgaven. Ook in 2021 hebben wij extra financiële ondersteuning verleend
door de salariskosten van de leerkrachten over het hele jaar voor onze rekening te
nemen. Onderwijs staat hoog in ons vaandel en wij willen dat de leerkrachten in dienst
blijven, zodat wanneer de scholen in januari 2022 open gaan de kinderen weer
onderricht kunnen krijgen.

Headteacher Lucy in het midden, links van haar Sr. Mary en de overige leerkrachten.

Geen foto’s van kinderen, omdat de crèche/kleuterschool dit jaar gesloten was.
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Actieplan 2021
Ons actieplan 2021 hebben wij in grote mate kunnen realiseren. Wij betalen extra de
noodzakelijke epilepsie medicijnen voor Monica, een verzorgster van het Babies Home.
Tevens hebben we gefinancierd de kosten van een noodzakelijke reparatie van de
waterpomp en de kosten van een vergunning voor het vervoer van maximaal 14
personen met een Toyota busje. Daarmee kunnen kinderen die verder weg wonen van de
crèche/kleuterschool worden opgehaald. Al met al een mooi resultaat.
Wijziging beleid Ugandese Overheid verlegt aandacht Babies Home
Ook in 2021 heeft de leiding van het Babies Home verder te maken gekregen met
wijziging van het beleid van de Ugandese Overheid met betrekking tot weeshuizen.
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 het weeshuis verblijven en dat dit uitsluitend babies resp. hele
jonge kleuters zijn. De kinderen mogen maximaal tot het eind van hun derde levensjaar
in het Babies Home verblijven.
Het Babies Home moet er alles aan doen om de toegelaten 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 kind het Babies Home verlaat krijgt het een
uitplaatsingspakket mee. De samenstelling ervan hangt af van de financiële situatie van
zijn of haar nieuwe thuis, maar 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.
Eveneens onderhoudt de social worker contacten met de kinderen/gezinnen die al eerder
teruggeplaatst zijn. Dat zijn er momenteel 22.
M.a.w. het aandachtsgebied van het weeshuis is veel ruimer geworden.
KiBaHome probeert hiervoor de nodige ondersteuning te verlenen.
Door de corona-maatregelen zijn de werkzaamheden van de social worker op dit terrein
bemoeilijkt, maar worden zoveel mogelijk opgepakt.

Bij herplaatsing krijgen de kinderen een uitplaatsingspakket mee.

Actieplan 2022
In 2022 gaat KiBaHome voor het vijftiende jaar het Babies Home op vele terreinen
ondersteunen. In grote lijn kunnen wij al aangeven dat wij geld beschikbaar zullen
stellen om zoveel mogelijk tweemaal per week vlees, vis of groente voor zowel de
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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 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 18 jaar), wordt jaarlijks in de
vergoeding voor de schoolkosten, waaronder schoolgeld, vervoer en schoolboeken
voorzien. Zij doet het goed op school en zonder onze bijdrage zou zij zich niet verder
hebben kunnen ontwikkelen. Zij gaat nu een beroepsopleiding voor bakker volgen.
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.
Wij zijn blij dat wij deze ondersteuning in het komende jaar nog kunnen geven. Onze
bijdrage 2022 kan helemaal uit onze opgebouwde reserves worden gefinancierd.
Eind 2022 zullen al onze reserves zijn aangewend en beëindigen wij onze financiële
ondersteuning na een samenwerkingsverband van 15 jaar.
Website KiBaHome
Zie voor achtergronden onze website www.kibahome.nl.
Op deze site tref je alle nieuwsbrieven, 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 en het vertrouwen in KiBaHome.
Wij wensen u gezellige feestdagen, ondanks de contactbeperkingen, en een goed en
vooral gezond en hoopvol 2022!
Een welgemeende

KiBaHome vriendengroet,

Namens het bestuur:
Frans, voorzitter KiBaHome
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