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Knowledge for Children Nederland 

In the year 2015: 

We reached more than 40.000 children with 17.966 books at 127 schools  

and worked together with 1.096 teachers and 770 student teachers  



2015 was weer een mooi jaar met vele bijzondere momenten. Tijdens mijn bezoek aan 
Oeganda heb ik met eigen ogen kunnen zien hoe veel er veranderd is tussen nu en het 
moment dat wij drie jaar geleden KforC-Oeganda hebben opgericht. Ook Maimo Jacob 
Shuynyuy, de oprichter uit Kameroen, was in Oeganda om de samenwerking tussen 
onze zelfstandige stichtingen uit beide landen te verdiepen.  

Vooral tijdens de algemene jaarmeeting  was ik zeer onder de indruk van de 
betrokkenheid van de aanwezige leraren, ouders en overheidsofficials.  Met 
glinsterende ogen en veel positieve energie kwamen er nuttige discussies op gang.  
Samen met ons doen ze hun uiterste best om veranderingen in het onderwijs teweeg te 
brengen.  Voor ons een hele mooie basis om verder op door te bouwen en een teken 
dat we op de goede weg zitten naar verandering en duurzame resultaten. 

Wij willen graag alle donateurs, fondsen en sponsoren bedanken voor hun steun in 
2015. Door deze mooie bijdrages hebben wij deze doelen kunnen verwezenlijken.  

In Nederland is er veel energie met de komst van onze nieuwe vrijwilligster Joline 
Bakker. Blijf ons volgen want Joline is druk bezig om nieuwe samenwerkingen aan te 
gaan en veel mensen en bedrijven te enthousiasmeren om deel te nemen aan de 
Oeganda Marathon in 2016. 

Ik kijk nu al uit naar de nieuwe uitdagingen van volgend jaar en kan met trots 
vermelden dat wij dan onze eerste Kameroense Country Director aan gaan nemen.  

 
Arnold Roozenbeek 

Oprichter en Managing Director 

Knowledge for Children 

Voorwoord  



Knowledge for Children Nederland 
2015, een jaar vol activiteiten en evenementen, waarbij Knowledge for Children Nederland 
zich heeft ingezet voor beter onderwijs in Kameroen en Oeganda. Het is dan ook extra mooi 
en bijzonder dat onze Managing Director en oprichter Arnold Roozenbeek naar Oeganda is 
afgereisd om zijn kennis en ervaringen te delen met onder andere het team in Oeganda als 
ook met Maimo Jacob Shiynyuy, de oprichter van KforC Kameroen. Ook volgend jaar zal het 
uitwisselen van kennis weer centraal staan als Anouk Ooms, Country Director van Oeganda 
naar Kameroen gaat om te zien hoe het team daar werkt. Hieronder een aantal van de 
activiteiten waar het KforC Nederland team zich het afgelopen jaar mee heeft bezig 
gehouden: 

• Lancering nieuwe website – hiermee vergroot KforC haar zichtbaarheid en is het ook 
mogelijk om online een school te adopteren en de ontwikkelingen te volgen! 

• Vastenactie – door verschillende kerken  in Wierden. Met de opbrengsten van deze actie 
kunnen er weer vele lesboeken en trainingen bekostigd worden. 

• 50-jarig bestaan RSG Broklede – tijdens het jubileum jaar besteed de middelbare school 
uit Breukelen veel aandacht aan KforC, waaronder met een groot sportevenement, een 
veiling en een presentatie aan ruim 100 ouders.  

• Nacht van de Fooi – Knowledge for Children was in 2015 ook een van de vijf goede doelen 
van de Nacht van de Fooi en wij waren trots verbonden te zijn aan dit grote landelijke 
evenement.  

Natuurlijk hebben wij het niet alleen gedaan. Zonder de hulp van onze partners waren deze 
activiteiten nooit van de grond gekomen. Daarom willen wij onze partners hartelijk danken 
voor al het enthousiasme en ondersteuning van het afgelopen jaar. Onze dank uit naar onze 
vaste meerjarige partners in Kameroen: Turing Foundation, LiveBuild, Stichting SR te B, Wilde 
Ganzen, Cordaid, Achterhoek VO en de Pelgrimshoeve. Ook  de mensen die een 
schooladoptie mogelijk hebben gemaakt danken wij graag voor het gestelde vertrouwen en 
steun. Tevens een dankwoord en hartelijk welkom aan onze nieuwe partners dit jaar 
waaronder het Dirk Bos Fonds, Nacht vd Fooi en Milleniumregeling Utrecht. Mooi nieuws is 
dat voor Oeganda we in 2014 meerdere partnerships voor 3 jaar zijn aangegaan. Daarbij gaat 
onze dank uit naar Impulsis/Edukans, Rabo Share4More, Join for Kids en alle mensen die een 
school hebben geadopteerd in Oeganda. 

Daarnaast danken wij natuurlijk ook graag alle particulieren, bedrijven, kerken en andere 
organisaties voor hun bijdrages en support die ze ons hebben gegeven in 2015!  



Knowledge for Children Oeganda 
In 2015 hebben we mooie resultaten behaald in Oeganda, hieronder de belangrijkste op een rij: 

• Aantal scholen is gegroeid van 40 naar 60 

• 8.894 schoolboeken zijn verspreid waarmee 23.104 kinderen zijn bereikt. 

• 200 “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.  

• Er zijn leestesten op alle 60 scholen afgenomen en rekentesten op 30 scholen 

• Op dit moment delen de scholen 12 Mobiele bibliotheek boxen met  in totaal 3000 boeken.  

• Op 32 scholen zijn leesclubs opgericht. De leesclubs zijn geintroduceerd 

• In totaal  hebben 350 leraren op  de 60 scholen  trainingen gekregen zodat zij optimaal gebruik 
kunnen maken van de boeken, nieuwe lesmethodes leren waaronder interactief lesgeven. 

• 770 studenten kregen bovengenoemde trainingen  in het kort op the Teacher Training Colleges (de 
zogenaamde “Pabo’s” in Nederland). 

• 30 tutoren/trainers van de Teacher Training Colleges  hebben specifieke begeleiding en coaching van 
Knowledge for Children ontvangen  om de follow up van deze trainingen voor de leraren voor hun 
rekening te kunnen nemen. In september van dit jaar zijn er nog eens 8 extra tutoren getraind tijdens 
een 2-daagse workshop  

• Verder heeft het KforC Oeganda team 3 bijeenkomsten georganiseerd met elk district waar we 
werken om de lokale overheid verder te betrekken bij onze programma’s en ze zo 
medeverantwoordelijk te maken. 

• Op 11 november hielden we de jaarlijkse algemene bijeenkomst, waarbij de oprichters van KforC 
Kameroen en Nederland te gast waren. In totaal waren er 178 stakeholders aanwezig, waaronder 
vertegenwoordigers vanuit alle districten waar we werkzaam zijn. Dit zijn leiders van de lokale 
overheden en van de scholen die deelnemen aan onze onderwijsprogramma’s. Omdat goed 
voorbeeld doet volgen hebben we de scholen en schoolleiding met de beste resultaten van elke stap 
uit het programma in het zonnetje gezet. En het mooie was dat dit bekend is gemaakt via de 
nationale tv en radio.  



 

Het jaar 2015 is het tienjarig jubileum van Knowledge for Children Kameroen. Sinds de start in 2005 
zijn er in totaal 75.000 boeken verspreid in Kameroen. De start van de viering was tijdens de 
Jaarlijkse bijeenkomst. Via Skype was er contact met de Nederlandse mede-oprichter Arnold 
Roozenbeek en zijn er prijzen gegeven aan de beste leraar en de beste school van het voorgaande 
schooljaar. Om het jubileum motto: “Vandaag een lezer, morgen een leider!” ook in 2015 waar te 
maken is er dit jaar net als in 2014 meer meer nadruk gelegd op het Kwaliteit van Onderwijs 
(lerarentraining) Programma. De reden hiervan is dat veel kinderen niet kunnen lezen en dat het 
leesonderwijs veel aandacht behoeft.  

• We werken nog steeds met 132 basisscholen op het platteland van Kameroen en meer dan 
33.250 leerlingen maken nu gebruik van onze boeken en programma’s. Dit jaar hebben we 
9.072 boeken gedoneerd aan 67 scholen. Tijdens de boek donaties hebben we alle ouders 
geïnformeerd over het belang van onderwijs en boeken. 

• Om de impact van onze boeken te vergroten, hebben we meer nadruk gelegd op het Quality of 
Education Program. In 2015 hebben we 746 leraren getraind. Daarnaast hebben we op 7 
scholen leraren gecoacht. Na de coaching zijn er 2 goed-presterende leraren uitgekozen om 
hun collega’s te helpen door het geven van extra workshops. Om kinderen aan te moedigen 
voor hun plezier te lezen, hebben we in 10 scholen leesclubs geïnstalleerd, die begeleid 
worden door een leraar en een ouder.  

• Een nieuw project in 2015 was het Community Leadership Program. Dit project is nog in de 
testfase en is bedoeld om gemeenschappen meer proactief te laten worden en zich meer 
betrokken en verantwoordelijk te voelen voor hun eigen school. In datzelfde jaar hebben we 
deze eerste fase getest op 9 scholen rondom Kumbo. 

• Het gezondheidsprogramma is langzaam losgelaten vanuit Nederland en overgedragen aan 
GlobeMed en de Morgan State University in de VS. Het team heeft in deze samenwerking 
handenwassystemen geïnstalleerd op 20 scholen. Tevens heeft het team succesvolle 
evenementen georganiseerd tijdens Wereld Malaria Dag en Wereld AIDS Dag.  

• Samen met onze partners LiveBuild en Shisasay zijn er aanvullende activiteiten georganiseerd 
zoals het bouwen van klaslokalen en het verstrekken van beurzen voor kansarme kinderen. 

• Organisationele ontwikkelingen: Het kantoor heeft een aantal veranderingen ondergaan. Twee 
Kameroense stagiaires hebben een baan aangeboden gekregen. Daarnaast zijn er een aantal 
nieuwe medewerkers aangetrokken. Onze Programma Manager heeft Knowledge for Children 
na 5 jaar verlaten en woont nu in Amerika.  

 

  

  

  

Knowledge for Children Kameroen  



Plannen en doorkijkje naar 2016   

In 2016 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, daarom willen wij de Oeganda Marathon gaan promoten en zorgen dat er 
zoveel mogelijk sportieve helden deel gaan nemen aan dit fantastische evenement. Zo 
kunnen zij met eigen ogen zien wat voor werk we doen en hiervoor zoveel mogelijk 
sponsorgeld werven. Verder zal de focus in 2016 wat betreft fondsenwerving nog 
steeds voornamelijk gaan liggen op het uitbouwen van ons netwerk binnen bedrijven 
en familie/vermogensfondsen.  

• Kameroen: In Kameroen zullen wij voor het eerst een Country Director uit Kameroen 
aannemen. Het Kameroense Bestuur zal hier een grote stem in hebben. De huidige 
Country Director zal de nieuwe Director inwerken en vanaf juni als fondsenwerver in 
de Hoofdstad Yaoundé aan ons verbonden blijven. Hier zal ze verder gaan met het 
verzelfstandigen van de organisatie door fondsenwerving in 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 November zal er een nieuwe Country Director geworven worden. Het 
aantal scholen waarmee we werken gaat stijgen van 60 naar 80. Daarnaast zullen we 
de samenwerking met onze twee Oegandese NGO partners en twee lokale PABO’s 
gaan intensiveren. Een belangrijke stap in Local Fundraising zal gezet worden door een 
partnership met de Uganda Marathon die in 2016 voor de tweede keer plaats zal 
vinden in Masaka. 

• Oeganda en Kameroen: In beide landen zullen wij doorbouwen aan Knowledge for 
Children  zodat het stabiele, professionele en volledig zelfstandig functionerende 
organisaties zullen worden. Voor de verduurzaming van de organisaties in Kameroen 
en Oeganda zal de nadruk liggen op lokaal fondsenwerven. Dit zorgt voor duurzame 
groei en minder afhankelijkheid vanuit Knowledge for Children Nederland. Centraal 
staat ook het verder doorontwikkelen van ons leiderschapsprogramma waardoor 
eigenaarschap van belangrijke sleutelpersonen, waaronder ouderorganisaties, in een 
dorp versterkt wordt. Hierbij zullen Oegandese en Kameroenese Programma 
Managers gekoppeld worden aan Trainers en Adviseurs uit Nederland.   


