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Voorwoord
Het was een bewogen jaar met veel ontwikkelingen in alle landen. Hieronder
een weergave van het jaar in vogelvlucht
In Oeganda is Knowledge for Children uitgebreid naar 94 scholen en is het
wederom gelukt om de percentages eigen bijdrage van scholen te verhogen en
nog sneller binnen te krijgen. Dit staat nu op 75% en dat is een heel mooi
resultaat. Onze Country Director Marieke van Meerten, werkte in Oeganda
nauw samen met een nieuwe lokale deputy Country Director die intern opgeleid
wordt om het volgend jaar van haar over te nemen.
Managing Director Afrika, Anouk Ooms, heeft in 2017 een succesvolle pilot in
Kenia opgestart met een lokale partner: SBNN. Dit is een goede start geweest
waar we de komende jaren mee verder kunnen bouwen.
In Kameroen is het helaas in 2017 politiek onrustig geweest en hebben wij de
plannen daar aan moeten passen.
In Nederland hebben wij een bestuurswisseling voorbereid met twee nieuwe
bestuursleden en eind 2017 hebben zowel voorzitter Wilco Wolfs als oprichter
Arnold Roozenbeek het stokje doorgegeven. Arnold zal als adviseur van het
bestuur betrokken blijven.
Wij hebben het jaar goed afgesloten qua fondsenwerving. In 2017 hebben we
een aantal nieuwe partners mogen begroeten. Ook werken we verder met
bestaande fondsen waar we heel bij mee zijn.
In juni werd opnieuw de Oeganda Marathon georganiseerd. Wij zijn heel trots
op de inzet van alle deelnemers die geld inzamelden in Nederland voor
Knowledge for Children Oeganda. Een fantastische prestatie.
We kijken uit naar een mooi jaar in 2018
en lichten onze plannen graag toe.
Ingrid Doezeman

Voorzitter Knowledge for Children

Knowledge for Children Nederland
In 2017 hebben veel fondsen, bedrijven, particulieren en vrijwilligers ons gesteund.
Zonder de hulp van onze partners waren de activiteiten in Oeganda, Kenia en Kameroen
nooit van de grond gekomen. Wij willen onze partners hartelijk danken voor al hun
enthousiasme en de ondersteuning van het afgelopen jaar. Onze dank gaat uit naar onze
partners: Globewise, Liberi, Dirk Bos, Edukans, Hofstee, ASN Foundation, FISD, Turing
Foundation, Wilde Ganzen en alle andere partners.
Ook de mensen die een schooladoptie mogelijk hebben gemaakt danken wij graag voor
het gestelde vertrouwen en steun. Daarnaast danken wij natuurlijk ook graag alle
particulieren, bedrijven, kerken en andere organisaties voor hun bijdrages en support.
Ook hebben wij veel verschillende activiteiten ondernomen in Nederland:
•

Studyportals ondersteunt Knowledge for Children en opende hun nieuwe pand in
Eindhoven. Voor deze gelegenheid kwam Koningin Maxima langs en wij kregen de
kans haar en alle gasten te spreken over het werk wat we doen.

•

RGS Broklede heeft met een groep van 10 scholieren, begeleid door twee leraren,
Oeganda bezocht om met eigen ogen te zien en te beleven op welke manier hun
ingezamelde geld is besteed. Het bezoek is dermate goed bevallen dat zij ook in 2018
met een groep onze lokale organisatie in Oeganda zullen bezoeken.

•

Oeganda Marathon – we hadden 8 lopers die deelnamen aan de Oeganda Marathon
en die geld inzamelden voor Oeganda. Eén van de deelnemers Esther Lips hierover:
“Deelnemen aan de Oeganda Marathon 2017 was voor mij in meerdere opzichten een
onvergetelijke ervaring. In de 5 maanden voorafgaand heb ik in totaal maar liefst €8000,voor Knowledge for Children weten te verzamelen. Ik verkocht armbandjes, babykleertjes
en stond op vlooienmarkten. En zo ontmoette ik heel veel mensen. Met allen hun eigen
verhaal. Ik heb hier op persoonlijk vlak een hoop mooie dingen uit kunnen halen.
Daarnaast was ik natuurlijk ook aan het trainen voor mijn eerste halve marathon. Ik had
goed getraind en daarom twijfelde ik niet aan mijn kunnen. Maar eenmaal in Masaka
werd ik overmand door onzekerheid. Want de heuvels van Masaka waren toch flink wat
groter dan ik had ingecalculeerd. Maar eenmaal in mijn race liep ik op wolken! Ik genoot
van ieder moment. Van alle rode paden. De natuur. De stilte. En de vele, vele kindjes aan
de kant van de weg. Een onvergetelijke tocht. Op mijn netvlies gebrand.”

Knowledge for Children Oeganda
In 2017 hebben we mooie resultaten behaald in Oeganda, hieronder de belangrijkste op een rij:
• Aantal actieve scholen is gegroeid met 23 nieuwe scholen naar 94 scholen.
• 18.091 schoolboeken zijn verspreid waarmee 42.441 kinderen zijn bereikt.
• 261 “sensitization “ workshops zijn gehouden om ouders en leraren kennis te laten met ons
co-investing concept, waarbij zij medeverantwoordelijk zijn voor het aanschaffen van boeken.
In totaal waren hier 16.000 mensen uit de gemeenschap bij deze sessies aanwezig.
• In 2017 is het gelukt om het percentage scholen dat op tijd de volledige eigen bedrage betaalt
te verhogen naar 75%. Een mooi resultaat, waarbij we veel aandacht hebben besteed aan ons
beleid en daarbij ook soms helaas afscheid hebben moeten nemen van scholen die niet in
staat bleken zich hier aan te houden.
• Er zijn leestesten op 72 scholen afgenomen.
• Op dit moment delen de scholen 45 Mobiele bibliotheek boxen met in totaal 4.500 boeken.
• Op 34 scholen zijn leesclubs opgericht en 34 scholen hebben deelgenomen aan de
leescomptetities.
• In totaal hebben 871 leraren trainingen gekregen zodat zij optimaal gebruik kunnen maken
van de boeken en nieuwe lesmethodes leren waaronder interactief lesgeven. Zij hebben dit
via het train-the-trainermodel doorgegeven aan hun collega leraren (1.449 in totaal)
• 987 studenten kregen bovengenoemde trainingen op the Teacher Training Colleges (de
zogenaamde ‘Pabo’s’ van Oeganda).
• Verder heeft het KforC Oeganda team 3 bijeenkomsten georganiseerd met elk district. In die
bijeenkomsten is het doel om de lokale overheid verder te betrekken bij onze programma’s
en ze daarmee medeverantwoordelijk te maken.
• In November hielden we de jaarlijkse algemene bijeenkomst. In totaal waren er 200
stakeholders aanwezig, waaronder vertegenwoordigers vanuit alle districten waar we
werkzaam zijn. Hier hebben we onze resultaten gepresenteerd.

Knowledge for Children Kenia
In 2017 zijn wij met een pilot gestart in Kenia met hulp van onze partners Globewise
en Wilde Ganzen.
Wij hebben intensief samengewerkt met lokale partner SBNN (Stichting Buru
Nyakwere Nederland) op 6 scholen. Deze pilot is goed verlopen. De staff van SBNN is
naar Oeganda gekomen voor uitwisseling over de programma’s. SBNN heeft dezelfde
visie als Knowledge for Children met betrekking tot zelfredzaamheid en scholen in
beweging krijgen. Dit is een hele belangrijke basis en we zijn dan ook in de uitwerking
zeer positief over de samenwerking en willen dit graag uitbreiden in 2018.
Het grondwerk met de scholen hebben we in 2017 samen gedaan met de sensitization
van scholen in het programma via de lokale leiders en de leiders in de school
(headteacher en ouderraad). Dit is de belangrijke basis van de programma’s om de
eigen verantwoordelijkheid van scholen te stimuleren en uit te leggen.
We hebben in 2017 helaas vertraging opgelopen met trainingen en schoolboeken
vanwege de politieke verkiezingen vanaf midden tot eind 2017. Dit zorgde voor
onrust, waardoor het publieke leven tussendoor even stil stond, inclusief de scholen.
Dit zorgde voor lagere resultaten dan oorspronkelijk gepland. Dit kunnen we gelukkig
grotendeels inhalen in Q1 van 2018.

Knowledge for Children Kameroen
In 2016 vierden wij nog het tienjarig jubileum van Knowledge for Children Kameroen.
In 2017 gebeurde er iets in Kameroen wat niemand verwacht had. Er ontstond veel onrust in
de Noord West provincie. Dit heeft zijn oorsprong in de spanningen tussen het Franstalige en
Engelstalige gedeelte. Er is veel ontevredenheid over bestuurlijke, juridische en economische
zaken. Helaas hebben stakingen en rellen zijn weerslag gehad op het onderwijs, ook in het
gebied waar wij werkzaam zijn.
Veel scholen gingen dicht uit angst voor tegenstand. De achtergrond hiervoor is de gevoelige
en gespannen situatie dat wanneer scholen open zijn en kinderen naar school gaan, dit
geassocieerd kan worden met het impliciet goedkeuring geven aan het huidige systeem waar
een kleine groep actief tegen in opstand komt. Tegelijkertijd uitten zij dreigementen richting
scholen om angst aan te jagen bij de gehele lokale gemeenschap en zo de boodschap van
ontevredenheid richting overheid en politiek kracht bij te zetten.
Dit leidde ertoe dat er veel onrust en paniek was, het publieke leven plat lag, er vaak geen
internet was, dat er een avondklok ingesteld was en de leerlingen een groot deel van het
schooljaar gemist hebben. Het overgrote deel van de lokale bevolking werd hierdoor enorm
benadeeld en was het hier ook niet mee eens. Veel organisaties konden hun werk niet doen.
Onze medewerkers konden niet naar de scholen toe, omdat dit te gevaarlijk was. Knowledge
for Children Nederland heeft de situatie nauwlettend in de gaten gehouden en onze
Managing Director Afrika, Anouk Ooms, is in Kameroen geweest. De veiligheid van onze
medewerkers en de scholen stond voorop. Knowledge for Children Kameroen heeft zich in
deze situatie daarom gericht op zaken die wel geregeld konden worden:
-

Het organiseren van lokale radioshows om de gemeenschappen geïnformeerd en
betrokken te houden op het onderwerp onderwijs en advies over hoe zij hun kinderen
thuis kunnen onderwijzen en toegang te hebben tot boeken thuis;
Voorbereiden van workshops die gegeven kunnen worden zodra scholen weer open zijn
op het gebied van het betrekken van de lokale bevolking, kwaliteit van onderwijs,
planning en constitutie;
Contacten onderhouden met lokale overheid voor hun betrokkenheid en bijdrage en
overleg hierover.

Plannen en doorkijkje naar 2018
In 2018 wil Knowledge for Children de ingezette groeilijn graag doorzetten. Hieronder de
speerpunten per land voor het aankomende jaar:
•

Nederland: In Nederland willen wij Knowledge for Children nog meer op de kaart
zetten. Onze focus in 2018 wat betreft fondsenwerving zal liggen op het uitbouwen
van ons netwerk binnen bedrijven en familie/vermogensfondsen. Wij hebben in de
afgelopen jaren een paar mooie nieuwe partnerships mogen verwelkomen waarop wij
willen doorbouwen in 2018. Ook kijken wij naar nieuwe mogelijkheden via scholen die
ons bezoeken, adoptie van scholen en particulieren die ons willen steunen.

•

Oeganda: Wij willen dat de deputy Country Director doorgroeit naar de positie van
Country Director. Hiervoor zullen wij de training on-the-job doorzetten. Daarnaast
zullen wij het lokale bestuur in Oeganda en de organisatie nog meer zelfstandig
maken. Voor de verduurzaming van de organisaties zal de nadruk nog meer komen te
liggen op lokaal fondsenwerven. Dit zorgt voor duurzame groei en minder
afhankelijkheid vanuit Knowledge for Children Nederland. Anouk Ooms als Managing
Director zal zich hier mee bezig houden.

•

Kameroen: De huidige omstandigheden vragen om een behoudplan in Kameroen van
kennis en materialen, tot de tijd gekomen is ons programma daar volledig door te
starten. Hiervoor zullen we in nauwe samenwerking met het lokale team kijken wat de
mogelijkheden zijn. Hierbij houden we de veiligheid van onze medewerkers goed in de
gaten.

•

Kenia: Een driejarig programma opzetten van 2018 tot en met 2020 voor de
samenwerking met de lokale partner nu de pilot bijna afgerond wordt. Anouk Ooms
zal dit verder gaan uitwerken in 2018 en daarnaast het tweede jaar begeleiden van de
6 scholen die in 2017 met het programma zijn gestart.

