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In het afgelopen jaar zijn we als bestuur vier keer bij elkaar geweest voor
evaluatie, overleg en besluitvorming met betrekking tot alle activiteiten.
Verder werd regelmatig onderling afstemming gezocht of verslag 
uitgebracht per email of WhatsApp.
Tevens is een professionele film impressie gemaakt over het werk in 
Uganda. Bezoekers aan imkerij Poppendamme krijgen tijdens de 
openingsuren indrukken over het ontstaan en werk van onze stichting 
ondersteund met sfeervolle beelden.
Sinds het voorjaar zijn alle reis- en overige Corona-beperkingen in 
Oeganda van de baan, zodat we in 2022 een volledig programma 
konden uitvoeren.

Naar aanleiding van de pilot bij de Precious Life Foundation for Africa 
(PLFA) in november 2021 is een ambitieus plan ontwikkeld om 200 
sekswerkers een meer menswaardig bestaan te bieden.
Verder moest het programma ‘Empowering Women by Beekeeping 
Skills’ het mogelijk maken dat PLFA, gevestigd in Karuma aan de Nijl, op
termijn op eigen benen kan staan.
Begin februari is het uitgewerkte projectplan ingediend bij de AFAS 
Foundation in Leusden. 

In maart heeft voorzitter Theo Sinke in Mayuge en Jinja de training 
‘Successfully Operating a Business’ verzorgd.
Tijdens de 3-daagse training wordt onder meer aandacht besteed aan 
marketing, boekhouding, klantwaarde, financiële planning, opstellen van 
een businessplan en er wordt ook geoefend in een rollenspel 
klant/ondernemer.
Dezelfde trainingen heeft Theo eind oktober opnieuw verzorgd. Op 
locatie in Karuma voor twee groepen meisjes van PLFA en een training 
aan een geselecteerde groep ondernemers in Mayuge. 



In het voorjaar is onze satellietorganisatie Apiary Support Eastern 
Uganda (ASEU) gestart met het opzetten van een eigen 
timmerwerkplaats in Namayingo. Hier zullen met name moderne 
bijenkasten van het type Kenyan Top Bar (KTB) worden vervaardigd, 
deels voor eigen gebruik maar ook voor de handel. Met Maltina Nabeta, 
manager van ASEU, is geregeld contact geweest over bedrijfsbeleid en 
uitvoering van diverse zaken.

Begin mei kregen we het verheugende bericht dat de AFAS-Foundation 
ons programma ‘Empowering Women by Beekeeping Skills’ volledig zal 
steunen. 
Wel met de voorwaarde dat de meisjes bij het begin van de training 
moeten stoppen met het sekswerk.
AFAS Foundation heeft ons de middelen verstrekt om aan de meisjes 
een dagvergoeding uit te betalen als compensatie.

Secretaris Piet de Meester is in augustus en in november bij PLFA op 
bezoek geweest om te helpen bij de praktische uitwerking.

Op donderdag 18 augustus was de officiële opening van het project 
waarvoor een enorme belangstelling bleek te bestaan.
Een maand later zijn de opleidingen haarverzorging (15 deelnemers), 
kleermaken (20) en catering (5) begonnen.
Begin december zijn deze opleidingen afgerond, helaas kon er door de 
Ebola-uitbraak geen eindceremonie worden verzorgd.

In december waren ook de intakegesprekken voor de groep die op 5 
januari 2023 van start zal gaan.
Meer dan 200 meisjes kwamen opdagen, terwijl er maar plaats is voor 40
cursisten per kwartaal! Besloten is om een selectie te maken van 40 
cursisten voor het eerste en 40 cursisten voor het tweede kwartaal 2023.
 

 



Tenslotte zijn in december op 4 verschillende plaatsen in Oost-Oeganda 
trainingen verzorgd voor imkers met een beperking. 
Door een bijdrage van het Umoja Fonds (BLØF) en een actie bij Imkerij 
Poppendamme konden we 15 imkers plus hun buddy’s opleiden en 
voorzien van beschermende kleding en gereedschap.

Voor meer details van de diverse activiteiten verwijzen we naar de 
updates die bijna maandelijks op onze website worden gepubliceerd.

Namens al die kwetsbare mannen en vrouwen in Oeganda die we in 
2022 hebben kunnen helpen, willen we alle particulieren, kerken, 
verenigingen, bedrijven en fondsen ontzettend bedanken voor de 
fantastische steun én het vertrouwen in onze stichting.

Grijpskerke, 6 januari 2023
Theo Sinke, voorzitter
Piet de Meester, secretaris
Ko Poppe, bestuurslid


