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Voorwoord
Beste allemaal,
Ik ben erg blij om dit jaarverslag 2013 met jullie te kunnen delen. Wij hebben dit jaar voor
het eerst twee aparte jaarverslagen van Oeganda en Kameroen. De samenvatting van de
resultaten in Oeganda en Kameroen staan ook in dit Nederlandse jaarverslag.
Het zijn spannende tijden bij Knowledge for Children. In 2013 hebben wij voor het eerst het
gehele jaar twee Country Directoren in Kameroen en Oeganda gehad. Ik wil hierbij graag Rolf
Schipper en Mirjam Altena bedanken voor hun enorme inzet, enthousiasme en de mooie
resultaten in het afgelopen jaar! Wij hebben in Kameroen een organisatie staan die actief is
op 132 scholen, zelfstandig functioneert en nog meer zichtbaar is geworden in de regio. In
Oeganda heeft Knowledge for Children haar programma’s op 19 scholen opgebouwd vanuit
het niets. Het is heel mooi en inspirerend dat we samen met lokale mensen die een verschil
willen maken dezelfde droom nastreven van duurzaam kwalitatief onderwijs. In Oeganda
hebben wij nu bestuursvoorzitter Caphas Mugabi die vanuit zijn rol als oud
basisschooldirecteur veel onderwijservaring heeft. Hij vervult nu dezelfde inspirerende en
leidende rol in Oeganda als Maimo Jacob, waarmee wij de programma´s in Kameroen
opgestart hebben in 2005.
In het bijzonder ben ik trots dat in één jaar tijd in Oeganda het co-investing concept van
Knowledge for Children bekend is bij ouders, overheden en de lokale lerarenopleidingen.
Alle gemeenschappen en ouders hebben hun bijdrage van 15% voor het eerste jaar gedaan.
Dit is een mooi resultaat van het team in Oeganda. Zij hebben veel geïnvesteerd in de
vertrouwensband met de gemeenschappen en ouders via voorlichting en workshops. Wij
hopen dat we hiervan de komende jaren de vruchten kunnen plukken.
Een mooi resultaat in 2013 is ook dat we voor het eerst Experience reizen naar Kameroen en
Oeganda georganiseerd hebben met Nederlandse deelnemers. Dit heeft geleid tot veel
nieuwe ambassadeurs!
Hierbij wil ik graag alle vrijwilligers bedanken voor de georganiseerde evenementen in 2013
en wil ik alle partners bedanken voor het gestelde vertrouwen in de missie van Knowledge
for Children.
Volgend jaar zal bestuurslid Wilco Wolfs de voorzittershamer van mij overnemen en kom ik
terug als Managing Director van Knowledge for Children om nog meer resultaten te bereiken
met Knowledge for Children.
Hartelijke groet,
Arnold Roozenbeek
Voorzitter Knowledge for Children

Knowledge for Children Nederland
Het jaar 2013 is een spannend jaar geweest voor Knowledge for Children Nederland met
veel nieuwe ontwikkelingen.
Activiteiten vanuit Nederland
 Dit jaar hebben we voor het eerst twee Experience reizen naar Oeganda en Kameroen
georganiseerd. De Kameroen Experience was een groot succes. Tien enthousiaste
mensen hebben meegewerkt met het team in Kameroen door les te geven, interactieve
spellen met kinderen te organiseren en de ICT infrastructuur van het kantoor te
verbeteren. Samen hebben ze bovendien een school geadopteerd en zijn ze echte
ambassadeurs voor Knowledge for Children geworden. Dit geldt zeker ook voor de
deelnemers van de Oeganda Experience. Zij hebben workshops voor leiderschap
georganiseerd en lesgegeven. Alle deelnemers nogmaals bedankt voor jullie inzet en wij
hopen op weer een mooi Experience jaar in 2014.
 Daarnaast hebben wij in December 2013 twee van onze werknemers uit Kameroen
mogen ontvangen in Nederland: Mark Losha en Maimo Divine. Zij hebben een mooi
opleidingsprogramma gehad waarbij ze veel hebben geleerd over persoonlijke
ontwikkeling,onderwijsgerelateerde onderwerpen en financieel- en projectmanagement.
De kennismaking en uitwisseling met alle mensen betrokken in Nederland is ook enorm
waardevol geweest.
 Er zijn weer veel activiteiten georganiseerd in 2013. Eén hiervan was het Caberet
evenement ‘Trekhaak Gezocht’ in samenwerking met Tjerk Ridder en Stichting Tromp
onder het motto ”Je hebt anderen nodig om verder te komen”. Daarnaast was het
benefietconcert van twee koren in Wierden met meer dan 100 bezoekers een groot
succes. Ook het jaarlijkse ‘Happen en Stappen’ evenement heeft weer veel energie
opgeleverd. Bovendien zijn wij in 2013 de samenwerking gestart met
Zaalvoetbalvereniging Exstudiantes in Utrecht.
Organisatie
Het bestuur van Knowledge for Children heeft in 2013 besloten om een groeistrategie voor
de komende jaren in te zetten. Om dit te realiseren is er behoefte aan een persoon die dit
traject kan vormgeven. Om die reden is Arnold Roozenbeek eind 2013 uit het bestuur
gegaan om deze functie van Managing Director te vervullen. Zijn ervaring met de projecten
en zijn gedrevenheid voor Knowledge for Children maken hem de aangewezen persoon.
Nederlandse Partners
Wij willen hierbij graag onze partners bedanken die met veel enthousiasme ons hebben
ondersteund in het afgelopen jaar.

 Voor Kameroen willen wij onze vaste meerjarige partners Turing Foundation, LiveBuild
en alle mensen met een schooladoptie bedanken voor het gestelde vertrouwen en
steun, evenals onze nieuwe partners in 2013: Stichting SR te B, Johnson & Johnson, ASN
Foundation, Hofstee Foundation, Wilde Ganzen, Biblionef, Cordaid, Achterhoek VO
scholengemeenschap, Stichting Tromp, Dirksen en de Pelgrimshoeve.
 Voor Oeganda bedanken wij de volgende partners voor hun steun en vertrouwen:
Impulsis, Rabo Share 4 More, Koornzaaijer Foundation, Liberty Foundation, Join for Kids
en alle mensen met een schooladoptie in Oeganda.
Daarnaast bedanken wij ook alle particulieren, bedrijven, kerken en andere organisaties voor
de bijdrages en support die ze ons hebben gegeven in 2013!

Knowledge for Children Kameroen
In Kameroen zijn in 2013 mooie stappen gezet. In het jaar 2013 is vooral aandacht besteed
aan de professionalisering van de organisatie en aan het verbeteren van de kwaliteit van de
programma’s. Er werd ook een derde programma opgestart, onder de noemer ‘Quality of
Education’. Dit programma heeft als doel de leesvaardigheden van de lagere schoolkinderen
te verbeteren.
Hieronder zijn kort de belangrijkste resultaten voor 2013 weergegeven. Voor een
uitgebreidere beschrijving zie hiervoor het Kameroen Jaarrapport 2013:
Schoolboekenprogramma
 Acht nieuwe scholen zijn toegevoegd aan het schoolboekenprogramma. Dit betekent dat
er in totaal al 132 lagere scholen schoolboeken hebben ontvangen sinds de start van het
programma. In 2013 werden meer dan 7.000 boeken gedoneerd aan 63 scholen, wat het
leven van meer dan 15.000 leerlingen heeft beïnvloed. De lokale gemeenschappen
kochten aanvullend nog eens 2.290 boeken.
 De boekdonaties waren een succes en zorgden voor een goed platform om met de
dorpsgemeenschappen te spreken over het belang van onderwijs.
 We hebben boeken toegevoegd die specifiek gericht zijn op het leren lezen en schrijven.
Gezondheidsprogramma
 Er werden 12 nieuwe Health Clubs opgericht, wat het totaal op 40 brengt.
 Er werden in de verschillende gemeenschappen coördinatoren voor de Health Clubs
opgeleid om de continuïteit in de begeleiding van de clubs te verzekeren, voor het geval
de betrokken leerkrachten worden overgeplaatst.
 We hielden workshops en jeugdkampen en startten een alumni netwerk om de
studenten in het secundair onderwijs verder te volgen en om hen op te leiden om hun
vroegere club te coachen.
 Wereld Aids Dag, op 1 december werd succesvol gevierd in de stad Ndu.
Quality of Education programma
 Dit nieuwe programma heeft de focus op het verbeteren van de leesvaardigheden van
de lagere schoolkinderen.
 Alle leerkrachten van 21 verschillende scholen werden getraind om vaardiger te worden
in het lesgeven.
 Verder werden er acht regionale workshops georganiseerd voor alle 132 scholen in onze
programma’s over lessenplanning, evaluatie en lesvaardigheden.
 Door het regelmatig afnemen van leestesten meten we de vooruitgang van de
leesvaardigheden in de scholen aangesloten bij onze programma’s.
 De KforC leesclubjes die opgezet zijn dragen bij aan de verbetering van de
leesvaardigheden van de kinderen.
Partner Programma’s
Samen met partnerorganisaties, organiseerden wij extra activiteiten voor enkele van onze
scholen, waaronder:

 Onze grootste samenwerking is met LiveBuild waarmee wij de constructie van
klaslokalen op de scholen van Mbah en Nkeng hebben voltooid. Er zijn al drie andere
scholen geselecteerd om aan het werk te gaan. Dit alles gebeurt met een financiële
bijdrage van de lokale gemeenschap van 20 tot 25%.
 Daarnaast hebben wij in samenwerking met partners gewerkt aan computertrainingen
en faciliteiten, beurzen voor kansarme kinderen en inkomstengenererende activiteiten
voor vrouwengroepen.
Organisatie
De organisatie is aanzienlijk gegroeid in 2013. Er zijn zeven stafleden, zeven vrijwilligers en
stagiairs en tien vrijwillige regiocoördinatoren die hun uiterste best voor het succes van
Knowledge for Children.
Twee andere belangrijke ontwikkelingen zijn dat een database voor het volgen van de
scholen is opgericht en dat de administratie is verbeterd. Er was extra aandacht en
inspanning voor fondsenwerving in Kameroen en in het buitenland. KforC organiseerde zijn
eerste grote activiteit voor fondsenwerving in de regionale hoofdstad Bamenda. Hoewel de
financiële opbrengst beperkt was dit eerste jaar, deden we veel ervaring op voor
toekomstige activiteiten rond fondsenwerving.

Knowledge for Children Oeganda
Een belangrijke ontwikkeling voor Knowledge for Children is de uitbreiding naar Oeganda.
Na de factfinding missie in de zomer van 2012 is besloten om met een pilotjaar in 2013 te
starten. Dit is erg voorspoedig verlopen en Knowledge for Children Oeganda is nu al niet
meer weg te denken uit de Knowledge for Children familie. Wij zijn na één jaar dan ook al
actief op 19 scholen waarbij alle scholen en ouders hun eerste financiële bijdrage hebben
gedaan. Dit is een enorm mooi resultaat voor een opstartjaar!
Hieronder zijn kort de belangrijkste resultaten weergegeven. Voor een uitgebreidere
beschrijving zie het Oeganda Jaarrapport 2013:
Programma´s
 Distributie van 5919 schoolboeken op 19 schools (In Butambala District 12 scholen en in
Masaka District op 7 Scholen). Hierbij hebben alle dorpen/ouders de 15% eigen
financiële bijdrage weten op te halen.
 Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op alle 19 scholen door minimaal 5 dagen
groepstrainingen voor leraren per school. Hier leren ze om het maximale rendement uit
de boeken te halen en dit op een zo interactief mogelijke manier te doen.
 “On-the-job coaching” voor 173 leraren op deze 19 scholen om opvolging te geven aan
de groepstrainingen die gegeven zijn en het geleerde in de klassen te oefenen.
 Drie mobiele bibliotheek boxen zijn aanwezig in beide districten met in totaal 2100
boeken. Door de toegang tot deze boxen hebben we leesclubs in de scholen opgezet en
hebben we leescompetities georganiseerd om de leescultuur te vergroten.
 Een pilot project is opgezet om de leiderschapsvaardigheden te vergroten van het KforC
team, de voorzitters van de
ouderorganisaties,
schoolmanagement teams en van de
hoofdleraren. Hierbij willen we
bereiken
dat
de
belangrijke
sleutelpersonen rondom een school
zich bewust zijn van hun kwaliteiten
en
mogelijkheden
om
verantwoordelijkheid te nemen voor
het onderwijs in hun gemeenschap.
Organisatie
 Officieel een stichting (NGO) in Oeganda sinds 23 augustus 2013.
 Samenwerkingsovereenkomsten met twee Oegandese “Pabo’s”, oftewel Primary
Teachers Colleges (PTC) in Masaka en Butambala District waar de 19 scholen zich
bevinden.
 Partnership met Butambala district (lokale overheid) waarbij ze financieel zullen gaan
bijdragen aan alle scholen in het boekenprogramma voor dit district.

Plannen en doorkijkje naar 2014
Knowledge for Children wil de ingezette groeilijn doorzetten in 2014.
Nederland
Vanuit Nederland zullen we weer meerdere activiteiten op gaan zetten zoals:
 Het benefietconcert met verschillende koren in maart.
 De experience naar Oeganda.
 De jaarlijkse Knowledge for Children bijeenkomst in September waarbij alle betrokken
mensen en donors welkom zijn.
Verder zal de focus in 2014 voor fondsenwerving gaan liggen op bedrijven(fondsen) en
familie/vermogensfondsen.
Kameroen
In Kameroen continueren we het aantal scholen waar wij werken en zal de nadruk liggen op
het verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het verbeteren van de
leescultuur door het opzetten van mobiele bibliotheken.
Oeganda
In Oeganda zal het aantal scholen waarmee we werken verdubbeld worden. Ook zullen we
gaan intensief samenwerken met 3 nieuwe Oegandese NGO partners en 2 lokale PABO’s.
Kameroen en Oeganda
Voor beide landen zal de focus liggen op:
 Het bouwen van stabiele, professionele en zelfstandige organisaties.
 Het verder door ontwikkelen van ons leiderschapsprogramma waarbij eigenaarschap van
belangrijke sleutelpersonen, waaronder ouderorganisaties, in een dorp versterkt wordt.
 Voor de verduurzaming van de organisaties in Kameroen en Oeganda zal de nadruk
liggen op lokaal fondsenwerven. Hiervoor zullen ook een fundraiser in Oeganda en
Kameroen aangenomen worden. Dit zorgt voor een duurzame groei en minder
afhankelijkheid vanuit Knowledge for Children Nederland.

