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Managementsamenvatting 
 
Zelfredzaamheid is een van de grootste problemen, maar tegelijkertijd ook een uitdaging, van 
ontwikkelingslanden. Hulporganisaties hebben in de afgelopen decennia al vele 
ontwikkelingshulp geboden aan deze landen. Echter wordt hier niet altijd rekening gehouden 
met de zelfredzaamheid van de Community, maar meer met wat de westerse wereld denkt dat 
er moet gebeuren in deze ontwikkelingslanden. Dit rapport is dan ook tot stand gekomen door 
de vraag te stellen hoe deze gebieden met hulp van huidige organisaties dan toch zelfredzaam 
kunnen worden en dan gespecificeerd op het gebied Ttula in Oeganda. 
 
In het deelgebied Ttula is de zelfredzaamheid dan ook niet het enige probleem. Lage 
levensverwachting, hoge kindersterfte en een slecht onderwijssysteem zijn dan ook 
kenmerkende problemen voor deze wijk. Het zijn echter wel problemen waar vele kansen liggen. 
In de wijk heeft de Community de basisbehoeften zoals eten, drinken en onderdak redelijk onder 
controle. Hoofdzaak is dan ook om te bepalen waar de prioriteiten liggen in de wijk en met 
welke oplossingen de bevolking nog beter zelfredzaam kan worden. 
 
Het bezoek aan Oeganda heeft het grootste gedeelte van de bovenstaande verwachtingen 
bevestigt. Kenmerkende factoren die naar voren kwamen tijdens het bezoek waren dan ook de 
vele basisscholen in de wijk, de lage opbrengsten voor de scholen, de slechte samenwerking van 
hulporganisaties binnen de wijk en de denkwijze van de Community om afhankelijk te blijven 
van de westerse landen. Ook is corruptie een veelgehoord begrip die in de interviews met de 
Community veelvuldig genoemd werd.  
 
Aan de hand van het verwachtingspatroon wat er van te voren was geschetst en de problemen 
die daadwerkelijk tijdens het bezoek bevestigt werden zijn de volgende oplossingsrichtingen en 
aanbevelingen naar voren gekomen voor de opdrachtgever.  
 
De volgende punten beveelt de projectgroep aan: 
 

 Oplossingsrichtingen moeten uitgevoerd worden zonder politieke goedkeuring. Dit zal 
de corruptie in Oeganda voor een groot deel onderdrukken. Verder moeten er zoveel 
mogelijk NGO’s en andere hulporganisaties betrokken worden en verantwoordelijk 
worden voor de uitvoering van de oplossingen.  

 
 Vrouwen in de wijk moeten opgeleid worden als verzorgster. Op deze manier kunnen zij 

de bevolking inlichten over persoonlijke hygiëne.  
 

 Micro-kredieten uit het buitenland naar Oeganda moet meer gestimuleerd worden. Op 
deze manier kunnen mensen gemakkelijk een lening afsluiten om een eigen bedrijfje te 
starten.  

 
 Fusies van privéscholen. Op deze manier zullen er per school meer leerlingen komen en 

zal dit meer opleveren, waardoor de leraren dan wel betaald kunnen worden. Gebouwen 
die dan leeg komen te staan kunnen weer gebruikt worden voor andere doeleinden, 
denkend aan sportzalen, woningen, winkels etc.  

 
 Organisaties moeten onderling meer met elkaar afspreken: wat gaan we doen, wie doet 

wat en hoe stemmen we dit op elkaar af. Momenteel lopen projecten langs elkaar heen, 
wat de ontwikkeling niet ten goede komt.   
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 Er moet gekeken worden naar wat de behoeftes zijn van de bevolking. Als de Community 
niet achter een bepaalde ontwikkeling staat, zal deze niet het gewenste resultaat 
bereiken.  

 
 Het sturen van voedsel, onderwijsmateriaal, liquide middelen et cetera moet stoppen en 

de stichtingen moeten gaan helpen door middel van het geven van adviezen. Zij moeten 
sturingen geven in de keuzes die de bevolking van Ttula maakt. Er moet bij de bevolking 
van Ttula een verandering in de mindset komen. 
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Voorwoord 
 
In het derde jaar is het de bedoeling dat een student een Praktijk Integratie-Project (PI-Project) 
kiest en samenwerkt met studenten uit andere studierichtingen. De studenten uit deze 
projectgroep kwamen van de studies: Vastgoed & Makelaardij en Facility Management. Dit 
project is een PI-XL project. Dit houdt in dat dit project voldoet aan de verzwaarde eisen van het 
Honours Program.  
 
Child of Uganda, Stiching Tear, Stick2Uganda & Arcadis hebben ons gevraagd om onderzoek te 
doen naar op welke wijze de mensen in de stad Ttula zichzelf kunnen redden zonder afhankelijk 
te zijn van de overheid of het “westen”.  
 
Voor dit project zijn er twee projectleden naar Ttula gegaan om daar onderzoek te doen. Voor 
een groot gedeelte is dit gefinancierd door de Hogeschool Rotterdam en de betrokken 
stichtingen.  
 
Wij willen graag een aantal mensen in het bijzonder bedanken die ons hebben geholpen om dit 
rapport te realiseren.  

 Walter Hendriks: Child of Uganda 

 Cees Gouw, Floor van der Kemp Paul van Zijderveld: Stick2Uganda 

 Arie Voorbrug: Arcadis 

 Peter Mutale 

 
Als laatste willen wij Marlies Bedeker bedanken voor alle hulp, contacten en aanwijzingen. 
Zonder haar was dit rapport niet op deze wijze tot stand gekomen. 
 
Rotterdam, 2 juli 2014 
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Inleiding 
 
Stichting Child of Uganda, Stick2Uganda en Tear hebben de ambitie om ontwikkeling in Uganda 
te stimuleren. Zij richten zich hier op meerdere gebieden in Uganda waaronder Ttula, een 
buitenwijk van de hoofdstad Kampala. Met hun activiteiten willen de opdrachtgevers verder 
gaan dan concrete hulp maar zich richten op zelfredzaamheid en structurele verbetering met als 
doel armoede te bestrijden. De opdrachtgevers beschikken echter over onvoldoende informatie 
om te kunnen bepalen op welke thema’s zij hun ondersteuning moet richten. 
 
Om het onderzoek te kaderen en richting te geven is er een onderzoeksvraag en praktijkvraag 
aan het begin van het project opgesteld. Deze zijn als volgt:  
 
Onderzoeksvraag:  
 
“Welke factoren zijn van invloed op het bereiken van zelfredzaamheid en welke kenmerken moeten 
deze factoren hebben om te voldoen aan de wensen van de community?” 
 
Praktijkvraag:  
 
“Wat zijn de prioriteiten voor de ontwikkeling van de wijk Ttula, met als doel om de 
zelfredzaamheid op een cultureel passende manier te bevorderen?” 
 
Vanuit de onderzoeksvraag en praktijkvraag zijn er ook deelvragen opgesteld. Deze luiden als 
volgt:  
 

1. Wat is de huidige situatie in Ttula? 
- cultuur 
- politiek 
- demografie 
- economisch 
- ecologisch 

2. Wat zijn de problemen en kansen in de wijk Ttula? 
3. Waarom is deze situatie in Ttula? 
4. Welke projecten hebben de afgelopen jaren plaatsgevonden in Ttula? 
5. Hoe zit de community in elkaar? 
6. Hoe kijkt de community tegen de projecten aan? 
7. Op welke aspecten ligt de prioriteit? 

 
Deze deelvragen zijn beantwoord door middel van deskresearch en fieldresearch in Oeganda.  
 
Het rapport is opgebouwd in 4 hoofdstukken.  

 Hoofdstuk 1: Probleemanalyse 
 Hoofdstuk 2: Onderzoeksmethode 
 Hoofdstuk 3: Resultaten en conclusies 
 Hoofdstuk 4: Randvoorwaarden oplossingen 

 
Dit rapport is bestemd voor de opdrachtgevers Child of Uganda, Stiching Tear, Stick2Uganda & 
Arcadis. 
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1. Probleemanalyse  
 
In dit hoofdstuk wordt de probleemanalyse gedaan. Hier wordt de omschrijving voor het 
probleem toegelicht (paragraaf 1.1), worden de oplossingsrichtingen nader toegelicht en volgen 
de doelstelling en de praktijkvraag van dit probleem. 

1.1 Probleemomschrijving 

 
Het project waarvoor onderzoek is gedaan is voorgelegd door de opdrachtgevers Stick to 
Uganda, Child of Uganda, Stichting Tear en Arcadis. De opdrachtgevers hebben aangegeven dat 
zij verder willen gaan dan het directe hulp bieden en steken in op het verhogen van de 
zelfredzaamheid, armoedebestrijding en het zoeken naar structurele verbetering. We hebben 
het hier over de wijk Ttula in Kampala, de hoofdstad van Oeganda.  
 
De opdrachtgevers zijn op zoek naar een duidelijk inzicht in de wijk Ttula. Hierbij wordt gezocht 
naar verduidelijking van welke problemen er zijn, waarom deze problemen er zijn en welke 
mogelijkheden en kansen er zijn om deze problemen op te lossen. Zelfredzaamheid is een term 
die vanaf het begin van het project al regelmatig is gevallen en vaak ook de sleutel zal zijn in de 
problemen en oplossingen. Zelfredzaamheid in dit gebied en project betekent dat er gekeken 
moet worden naar hoe de zelfredzaamheid verbeterd kan worden en hoe dit op een effectieve 
wijze toegepast kan worden.  
 
Op dit moment beschikt de opdrachtgever over onvoldoende informatie om de problemen in 
kaart te brengen en een goedlopend project op te starten. Het doel van dit project is dan ook om 
de huidige situatie in de wijk Ttula, met alle problemen, in kaart te brengen en een advies te 
schrijven aan de opdrachtgever over waar de kansen en prioriteiten liggen. Wel moet duidelijk 
zijn dat dit project voornamelijk gaat over hoe de huidige situatie in de wijk Ttula is, en hier een 
uitgebreide beschrijving over zal komen. Er zullen ook zeker mogelijke oplossingen 
aangedragen worden, met daaraan de prioriteiten, maar deze zullen eerst verder onderzocht 
moeten worden om tot handelen over te gaan. 
 
Het doel van dit project is om een eerste stap te zetten in een langlopend project, waarbij de 
uitkomsten van dit onderzoek input leveren voor vervolgprojecten of -onderzoeken. Dit project 
zal allereerst overgedragen worden aan de minor+, International Cooperation and Sustainable 
Development. Zij zullen verder onderzoek doen naar mogelijke oplossingen. Deze projectgroep 
heeft dan ook voornamelijk de huidige situatie onderzocht, en mogelijke oplossingsrichtingen en 
oplossingen aangedragen. Het uiteindelijke doel van dit langlopende project is dat stichtingen 
niet op de korte termijn hoeven te handelen, maar dat er geïnvesteerd kan worden in de lange 
termijn en hierbij de zelfredzaamheid verhoogd wordt in de wijk Ttula  
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1.2 Oplossingsrichtingen  

 
Vanuit het onderzoek van Schulpen en Kinsbergen (De anatomie van het PI, 2010), waarin een 
aantal conclusies zijn getrokken over kleinschalige stichtingen, zijn mogelijkse 
oplossingsrichtingen uit voortgekomen. Deze zijn gebruikt in het onderzoek voor mogelijke 
oplossingsrichtingen in de wijk Ttula.  
 
Vanuit het onderzoek van Schulpen en Kinsbergen (De anatomie van het PI, 2010) blijkt dat het 
bij veel kleinschalige stichtingen ontbreekt aan een degelijke contaxtanalyse; welke stichtingen 
zitten al in hetzelfde gebied en wat doen zij? Een volgende oplossingsrichting is te kijken naar de 
wensen van de bevolking. Een volgende conclusie het eerder genoemde onderzoek is namelijk 
dat een behoefteonderzoek eerder uitzondering is dan de regel. Op basis van eigen observaties 
of afgaand op het verhaal van een lokale contact wordt vaak besloten wat de behoeften zijn, wie 
het nodig hebben en op welke wijze dit gebeurd. Een degelijk uitgebreid behoefteonderzoek 
blijft vaak uit.  
 
Vanuit de studie van Schulpen en Kinsbergen (De anatomie van het PI, 2010) blijkt ook dat veel 
stichtingen ontstaan zijn door een vriendschappelijke band die is opgebouwd met iemand uit de 
lokale bevolking. Dit komt vaak door de vertrouwensband, waardoor mensen ingaan op een 
hulpvraag of zelf het initiatief nemen en een voorstel doen om ondersteuning te bieden. 
Bakhuizen & Kamara (2008) geven aan dat veel samenwerkingsrelaties als gevolg hiervan erg 
vriendschappelijk zijn. Hierdoor is het vaak niet eenvoudig om een kritische houding naar elkaar 
toe te nemen. Gesprekken over verwachtingen ten aanzien van elkaar, rolverdelingen en 
capaciteiten ontbreken vaak. Uit de conclusie van dit onderzoek is dit een goed punt om te 
analyseren en een mogelijke oplossingsrichting.  
 
Een andere conclusie uit het onderzoek van Schulpen en Kinsbergen (De anatomie van het PI, 
2010) is dat stichtingen veelal hulp bieden bij het opzetten van scholen, weeshuizen, etc., maar 
niet verder denken hoe op de lange termijn de schoolgelden betaald moeten worden, hoe de 
salarissen van onderwijzers betaald wordt, en hoe het gebouw onderhouden wordt. Er wordt 
vaak ingegaan op een vraaghulp die op de korte termijn hulp biedt, maar er is geen visie voor de 
lange termijn. Een goed punt om mee te nemen in het onderzoek, en een mogelijke 
oplossingsrichting.  
 
Andere vragen die opkomen voor het doen van het onderzoek is hoe de mensen leven. Hoe 
voorzien zij in hun dagelijkse onderhoud, is een vraag die iedere keer weer bovenkomt. Deze 
vraag zal meegenomen worden in het onderzoek, en er zal worden gekeken naar een mogelijke 
oplossingsrichting, zoals de mogelijkheid bieden voor de bevolking om zelf over te gaan op 
landbouw.  
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1.3 Doelstelling en praktijkvraag  

 
Om het onderzoek te kaderen en richting te geven is er een onderzoeksvraag en praktijkvraag 
aan het begin van het project opgesteld. Deze zijn als volgt:  
 
Onderzoeksvraag:  
 
“Welke factoren zijn van invloed op het bereiken van zelfredzaamheid en welke kenmerken moeten 
deze factoren hebben om te voldoen aan de wensen van de community?” 
 
 
Praktijkvraag:  
 
“Wat zijn de prioriteiten voor de ontwikkeling van de wijk Ttula, met als doel om de 
zelfredzaamheid op een cultureel passende manier te bevorderen?” 
 
Vanuit de onderzoeksvraag en praktijkvraag zijn er ook deelvragen opgesteld. Deze luiden als 
volgt:  
 

1. Wat is de huidige situatie in Ttula? 
- cultuur 
- politiek 
- demografie 
- economisch 
- ecologisch 

2. Wat zijn de problemen en kansen in de wijk Ttula? 
3. Waarom is deze situatie nu in Ttula? 
4. Welke projecten hebben de afgelopen jaren plaatsgevonden in Ttula? 
5. Hoe zit de community in elkaar? 
6. Hoe kijkt de community tegen de projecten aan? 
7. Op welke aspecten ligt de prioriteit? 

 
Deze deelvragen zijn beantwoord door middel van deskresearch en fieldresearch in Oeganda. De 
onderzoeksmethoden die bij deze research is gedaan wordt beschreven in het volgende 
hoofdstuk.  
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2. Onderzoeksmethode 
 
Voordat de deelvragen beantwoord gaan worden, wordt er eerst de onderzoeksmethode 
vastgesteld. Dit hoofdstuk gaat over de onderzoeksmethode en gaat in op de huidige situatie, 
problemen, kansen en prioriteiten. Paragraaf 2.1 gaat over de methode van dataverzameling. 
Paragraaf 2.2 gaat over de analyseprocedure.  

2.1 Methodes en instrumenten van dataverzameling 

 
Bij dit onderzoek hebben we gekozen om uitsluitend kwalitatief onderzoek te verrichten. Dit 
omdat de projectgroep de beleving van de bevolking centraal willen stellen. Waar heeft de 
bevolking behoefte aan bij ontwikkelingshulp, hoe ervaren ze ontwikkelingshulp en op welke 
punten kan het volgens de bevolking beter. Dit zijn een aantal vragen waarop door kwalitatief 
onderzoek antwoord op gegeven kan worden omdat bij kwalitatief onderzoek de beleving 
centraal staat en de omgeving als geheel wordt onderzocht.  
 
1 Huidige situatie 
 
Om antwoord te geven op deze onderzoeksvraag is er zowel field als deskresearch gedaan. Er 
wordt in het veld onderzoek uitgevoerd na een eerste literatuur verzameling en analyse. Als 
eerst zal er literatuur onderzoek gedaan worden naar wat er bekend is over Ttula en de situatie 
daar. Er zal nagegaan worden of er al eerder onderzoek naar dit onderwerp gedaan is en welke 
informatie er over het onderwerp al te vinden is. Het literatuur onderzoek zal vooral voor een 
goede opzet zorgen om vervolgens zelf in het veld te kijken wat de huidige situatie is door 
middel van observatieonderzoek. 
 
2 Wat zijn de problemen en kansen 

 
Het onderzoeksteam zal gedurende 10 dagen bij de bevolking, bij een gastgezin, wonen. Er 
wordt zo geobserveerd hoe de bevolking daar leeft, hoe ze denken en waar er behoefte aan is. 
Dit zal op een ongestructureerde manier worden uitgevoerd, er wordt geen lijst met 
gedragingen opgesteld die bekeken worden maar we kiezen ervoor om gewoon waar te nemen 
wat er zoal gebeurt tijdens de observatie en daar uit opmaken waar de problemen en kansen in 
deze wijk liggen. 
 
3 Waarom is deze situatie in Ttula? 
Om dit in beeld te kunnen krijgen is er in eerste instantie literatuuronderzoek gedaan. Zo is er 
een DESTEP analyse gemaakt (bijlage III) om op alle factoren die invloed hebben op een gebied 
een duidelijk beeld van te krijgen.  
 
Hoe zit de community in elkaar en hoe kijkt de community tegen de projecten aan 
Deze sub vraag zullen we onderzoeken aan de hand van interviews. De personen die 
geïnterviewd zullen worden, worden van te voren zorgvuldig uitgekozen en benaderd zodat we 
weten dat de interviews die we gaan houden ook van waarde en bruikbaar zijn voor ons 
onderzoek. Er zal geïnterviewd worden volgends het half gestructureerde principe. Bij dit type 
interview is er wel een vragenlijs of lijst met onderwerpen opgesteld maar is er alle ruimte voor 
eigen inbreng van de respondent. De onderzoeker stalt zich flexibel op en zal inspelen op de 
situatie. De uitwerkingen van de interviews zijn te vinden in bijlage I. 
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4 Op welke aspecten ligt de prioriteit 
 
Uit het literatuuronderzoek en uit het veldonderzoek zullen dingen naar voren komen. Deze 
informatie moet vergeleken, geanalyseerd en gekoppeld worden. Als bekend is wat de 
problemen in de wijk zijn, moet er geanalyseerd worden bij welk punt de prioriteit ligt. 
Belangrijk is om te kijken of er bij verandering van één aspect een kettingreactie in gang gezet 
kan worden, waardoor de wijk Ttula in een positieve ontwikkelingsspiraal gaat komen. 
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3. Resultaten  
 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het deskresearch en fieldresearch naast elkaar gelegd om 
op deze manier conclusies te kunnen trekken over welke problemen de prioriteit krijgen, welke 
er opgelost kunnen en moeten worden en enkele ideeën hoe deze problemen op te lossen zijn.  
De resultaten zullen aan de hand van deelvragen worden behandeld. Uiteindelijk zullen in het 
volgende hoofdstuk de conclusies hieruit worden getrokken.  

3.1 De huidige situatie in Ttula. (cultuur, demografisch, economisch) 

 
Om de huidige situatie in Oeganda en de wijk Ttula in beeld te krijgen is het deskresearch 
gestart met als doel vooral algemene gegevens te verzamelen over Oeganda. Uitkomsten van dit 
onderzoek waren vooral dat Oeganda een lage levensverwachting heeft, veel armoede en een 
hoge kindersterfte. Verder hebben zij te maken met een moeilijke politieke situatie, waardoor er 
veelvuldig corruptie voorkomt in het land. 
Na het bekijken van Oeganda door middel van een ‘helikopterview’, is er meer op microniveau 
gekeken naar de betreffende wijk Ttula. Door middel van een DESTEP analyse (bijlage III) is 
Ttula in kaart gebracht. Uit deze DESTEP werd duidelijk dat Ttula een gebied is dat de 
basisbehoeften als eten, drinken en onderdak redelijk onder controle heeft, maar ook te maken 
heeft met de problemen die in heel Oeganda heersen. Zo is ook in Ttula de levensverwachting 
laag, is er veel kindersterfte en heeft het gebied ook nog te maken gehad met veel sterfte door 
aids. Hierdoor is het overgrote deel van de bevolking in de wijk onder de 15 jaar, waardoor een 
relatief klein gedeelte van de bevolking werkt en dus moet zorgen voor de niet werkende. 
 
Een ander probleem, wat in heel Oeganda een groot probleem is, is het onderwijs. In de wijk 
Ttula is de school Happy Times misschien wel één van de bekendste projecten. Deze school 
wordt vooral gesteund door goede doelen en door lokale bedrijven in Ttula. Zo is er in de wijk 
een lasbedrijf die regelmatig zijn winst doorbetaald aan de school, zodat zij leraren kunnen 
betalen en de overige kosten kunnen dekken.  
 
Wat ook duidelijk is geworden uit het pre-research is dat er meerdere projecten plaatsvinden in 
de wijk Ttula. Er zijn verschillende organisaties en ondernemingen die bezig zijn met enige vorm 
van ontwikkelingshulp. Hierbij is het van belang dat organisaties wel goed rekening houden met 
de behoefte van de bevolking en vervolgens projecten hierop afstemmen, ook is samenwerking 
tussen de organisatie van groot belang. 
 
Na deze pre-research is er nagedacht over thema’s binnen de wijk, waar tijdens het fieldresearch 
aandacht aan besteed moet worden. De volgende thema’s zijn tijdens het bezoek aan Oeganda 
extra onder de loep genomen: 

- Onderwijs 

- Het verloop van de verschillende, al bestaande, projecten in de wijk Ttula 

- Zelfredzaamheid van de bevolking 

- Politiek 
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3.2 Politieke situatie 
 
Tijdens het fieldresearch in Oeganda is er met de bevolking gesproken over de politieke situatie 
in het land. Wat opviel was dat vrijwel iedereen open was over zijn of haar mening over de 
politiek. Iedereen gaf zijn mening op hoe de politiek gesteld is en dat er veel corruptie is. Ook 
daar kon uitgebreid over worden gesproken. Uit de interviews met de bevolking is wel gebleken 
dat het land erg corrupt is, en dat mensen zelf moeten overleven. Zelfs wanneer mensen in 
ziekenhuizen komen, wordt er eerst gevraagd of de mensen genoeg geld helpen, zodat de zorg, 
medicijnen, et cetera betaald kunnen worden. Anders laat men je gewoon staan.  
 
Ook in het onderwijs is gebleken dat er veel corruptie voorkomt. Privéscholen krijgen 
onderwijsinspecteurs langs, alleen moeten de scholen het vervoer betalen voor de 
onderwijsinspecteur. Een ander punt van corruptie in het onderwijs vindt plaats in de gratis 
scholen van de overheid, de zogenoemde UPE scholen. In de paragraaf onderwijs wordt hier nog 
verder op ingegaan, wat dit inhoudt. Bij deze UPE scholen worden onderwijzers vaak door 
leerlingen, of de ouders van leerlingen, omgekocht om goed te presteren. Zeker de kinderen van 
mensen die een belangrijke status hebben, gebeurd dit veel. Door deze omkoperij scoren deze 
scholen beter, en zouden het zogenaamd betere scholen moeten zijn, wat uiteindelijk niet het 
geval is.  
 
De politiek, en in het bijzonder de corruptie spelen dus een grote rol in het land en bij de 
bevolking. De bevolking moet voor zichzelf zorgen, aangezien de overheid niets voor ze doet.  
 
Tijdens het vooronderzoek was er ook al veel te vinden over de politieke situatie in Oeganda 
(www.africanjukebox.com). Corruptie was hier ook het woord wat voornamelijk naar boven 
kwam. Tijdens het bezoek aan Oeganda heeft dus het merendeel van de respondenten de 
aanwezigheid van corruptie bevestigd. De politieke situatie is hierdoor een onderwerp waar 
moeilijk grip op te krijgen is. Dit omdat de overheid vaak niet wil meewerken en alle vormen van 
corruptie dan ook zal ontkennen. Tijdens het nadere deskresearch is dan ook geconcludeerd, dat 
er niet veel veranderd kan worden aan deze situatie. Oplossingen voor de huidige problemen 
zullen zo veel als mogelijk moeten worden uitgevoerd in het huidige politieke systeem. 
Belangrijk is dus dat de oplossingsrichtingen ook uitgevoerd kunnen worden zonder de politieke 
goedkeuring. Hierdoor zal ook de corruptie grotendeels onderdrukt worden. Om dit te kunnen 
bewerkstelligen zullen zoveel mogelijk de NGO’s en andere hulporganisaties betrokken en 
verantwoordelijk moeten worden voor de uitvoering van de oplossingen.  
 

3.3 Projecten in de wijk Ttula 
 
Tijdens de deskresearch is gebleken dat voornamelijk stichting Livingstone betrokken is in de 
wijk Ttula. Deze stichting richt zich op het bouwen van onder andere scholen. Ieder jaar 
organiseren zij een reis, waarin vrijwilligers mee kunnen helpen aan het bouwen van deze 
school. Verder heeft het Christelijk Lyceum in Veendendaal een dergelijk project gedaan, 
waarnaar deze projectgroep ook onderzoek heeft gedaan.  
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3.4 Problemen en kansen in de wijk Ttula 
 
3.4.1 Onderwijs 
Wat één van de opvallendste problemen is in de wijk Ttula is het onderwijs. Vanuit de overheid 
is er een onderwijssysteem ingesteld in Oeganda. Het zogenoemde UPE systeem. De overheid 
biedt dit gratis aan, maar de bevolking gaf al gauw aan dat leerlingen alsnog dienen te betalen 
voor eten, boeken, uitjes etc. Het is dan ook volgens de lokale bevolking een dermate slecht  
onderwijssysteem dat zij hun kinderen liever niet op deze scholen willen hebben. Kinderen gaan 
uiteindelijk naar privéscholen. Maar deze privéscholen moeten zichzelf onderhouden, zonder 
enige financiële steun vanuit de overheid. Omdat gezinnen vaak niet genoeg geld hebben om 
schoolgelden voor hun kinderen te betalen, lopen de scholen inkomsten mis, en krijgen zij niet 
voldoende geld binnen. Hierdoor kan het salaris van onderwijzers vaak niet betaald worden. 
Wanneer scholen gaan vragen naar het schoolgeld bij de kinderen en/of ouders, gebeurd het 
regelmatig dat kinderen van school gehaald worden door de ouders en naar een andere school 
gestuurd worden. Op deze school wordt vaak ook het schoolgeld niet betaald. Kinderen gaan 
hierdoor vaak naar veel verschillende scholen. Deze informatie is verkregen door interviews 
met George Kalibala, en Alice Wagabe. George Wagabe is voor Oegandese begrippen een redelijk 
vermogend man. Hij heeft bij het ministerie van onderwijs gewerkt, en is daarna een project 
opgestart om kinderen met bijzondere talenten op een school onderwijs te krijgen, waarin er 
aandacht wordt besteed aan deze talenten. Er wordt nog steeds aan dit project gewerkt. Alice 
Wagabe is de dochter van Peter Wagabe, de eigenaar van de school Happy Times. Alice is 
onderwijzeres op deze school, en doet daarnaast de administratie en financiën van de school.  
 
De scholen proberen, zo goed en zo kwaad als het kan, door verschillende oplossingen toch aan 
voldoende geld te komen. De familie Wagabe probeert dit te doen door de winsten uit het 
lasbedrijf te investeren in de school Happy Times. Helaas heeft dit nog niet het gewenste effect 
gehad, aangezien de familie dit geld eerste gebruikt om te voorzien in levensonderhoud, en er 
dan geen geld meer overblijft om te investeren in de school. De winsten blijven vaak uit, of zijn 
zo minimaal dat er net in het levensonderhoud voorzien kan worden.  
 
Mogelijk zijn er, gezien naar het aantal leerlingen, ook veel onderwijzers in dienst. Meer dan 
nodig zou zijn. Deze onderwijzers moeten toch hun salarissen krijgen, en dit kost veel geld. 
Aangezien de schoolgelden minimaal betaald worden door de leerlingen, ontstaat er een 
kostenprobleem. Belangrijk is dat er kosten gereduceerd worden bij de school Happy Times en 
dat er oplossingen komen voor het onderwijsprobleem in de wijk Ttula. Aangezien er niet goed 
zicht is geweest of er teveel of genoeg onderwijzers aanwezig waren voor het aantal leerlingen, 
zal dit eerst verder onderzocht moeten worden, wil hier een degelijke uitspraak over gedaan 
kunnen worden.  
 
Gebleken uit het vooronderzoek en bevestigt na het bezoek aan Oeganda is dat het 
onderwijssysteem in Oeganda op dit moment niet optimaal werkt. Buiten dat het systeem vanuit 
de overheid volgens de bevolking niet is wat zij willen, zijn er ook nog eens veel te veel 
privéscholen. Er liggen zeker kansen voor het onderwijs om het te verbeteren, vooral omdat de 
Community hier al volop aan meedenkt. Helaas zijn niet altijd de middelen hiertoe en zal er een 
goed plan moeten komen om dit onderwijs beter te krijgen. 
 
Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn om in eerste instantie de kosten te drukken op 
deze privéscholen. Verder kan er nagedacht worden over fusies van privéscholen. Op deze 
manier zullen er per school meer leerlingen komen en zal dit meer opleveren, waardoor de 
leraren dan wel betaald kunnen worden. Gebouwen die dan leeg komen te staan kunnen weer 
gebruikt worden voor andere doeleinden, denkend aan sportzalen, woningen, winkels etc.  
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3.4.2 Samenwerking organisaties 
 
Een tweede wat er niet altijd goed gaat bij ontwikkelingsorganisaties is de samenwerking en de 
communicatie onderling. In ontwikkelingslanden komt het vaak voor dat er meerdere 
organisatie aanwezig zijn. Het is dan van belang dat de organisaties van elkaar weten wat ze er 
gaan doen en dit ook op elkaar afstemmen. Zo bestaat er al de SHO (Samenwerkende 
Hulporganisaties). Dit zijn een aantal hulporganisaties samengevoegd die bij humanitaire 
rampen samenwerken om fondsen te werven en hulp te bieden aan getroffen gebieden. Dit is 
een zeer effectieve samenwerking, die al vele malen heeft gezorgd voor de wederopbouw van 
een verwoest gebied. Helaas verloopt deze samenwerking niet altijd zo efficiënt zoals hierboven 
beschreven.  
 
In de wijk Ttula is de hulporganisatie Livingstone betrokken. Zij helpen ieder jaar, met behulp 
van vrijwilligers, met het verder afbouwen van de school. Het probleem wat wij ondervonden 
was dat Livingstone zich allen richt op het bouwen van de school, terwijl deze er al goed uitzag, 
en zich niet bemoeide met de verdere ontwikkeling van de bevolking of andere werkzame 
organisaties in de wijk. Om een betere ontwikkeling van de gehele wijk te realiseren, zullen alle 
betrokken organisaties beter met elkaar moeten communiceren en projecten op elkaar 
afstemmen. Organisaties moeten onderling met elkaar afspreken: wat gaan we doen, wie doet 
wat en hoe stemmen we dit op elkaar af. Momenteel lopen projecten langs elkaar heen, wat de 
ontwikkeling niet ten goede komt.  

 
Ook is het belangrijk om te kijken naar wat de behoeftes zijn van de bevolking, als de 
Community niet achter een bepaalde ontwikkeling staat, zal deze niet het gewenste resultaat 
bereiken. Samenwerking onderling en het afstemmen van projecten op de wens van de 
Community zijn dus twee grote problemen binnen de wijk.  
 

3.5 The Community 
 
Tijdens het bezoek aan Oeganda werd er door de studenten opgemerkt dat er ongelijke sociale 
verhoudingen zijn. De bevolking in Oeganda verwacht dat ‘de blanken’ geld hebben, en met 
allerlei spullen en liquide middelen ze zal komen helpen. Het lijkt er bijna op dat ze beledigd zijn 
wanneer dit niet gebeurd en als onderzoeker verteld dat je ‘alleen maar’ onderzoek komt doen 
naar de zelfredzaamheid binnen Ttula. Wanneer je als ontwikkelingsorganisatie meedoet aan 
het geven van voedsel, andere spullen en liquide middelen ontstaan er ongelijke sociale 
verhoudingen. Er worden verwachtingen gecreëerd die je niet altijd waar kan blijven maken. De 
geldstroom vanuit de ontwikkelingsorganisaties richting de Oegandezen kan niet oneindig door 
blijven gaan. Dit vanuit het realistische inzicht dat het geld ook een keer op is, maar ook de 
ongelijke sociale verhouding die dan in stand wordt gehouden. Vanuit het onderzoek van 
Schulpen en Kinsbergen (2010) is eveneens gebleken dat dit vaak de grote fout is bij 
hulporganisaties, waardoor de echte hulp die geboden moet worden, vaak niet goed tot zijn 
recht komt.  
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Het in stand houden van deze ongelijke sociale verhoudingen moet doorbroken worden. De 
stichtingen moeten een keerpunt gaan maken wanneer ze zich willen richten op de lange termijn. 
Het sturen van voedsel, onderwijsmateriaal, liquide middelen et cetera moet stoppen en de 
stichtingen moeten gaan helpen door middel van het geven van adviezen. Zij moeten sturingen 
geven in de keuzes die de bevolking van Ttula maakt. Er moet bij de bevolking van Ttula een 
verandering in de mindset komen. De verwachtingen richting de stichtingen moeten anders 
worden en de sociale verhoudingen weer gelijk. Dit kunnen de stichtingen creëren door goed 
naar de bevolking te communiceren wat hun bedoelingen zijn en dat zij hen willen helpen door 
op de lange termijn hulp te bieden. Duidelijkheid scheppen naar elkaar toe, zal de stichtingen 
verder helpen in het bieden van goede hulp.  
 
Er moet dus een verandering in de mindset komen bij de bevolking van Ttula maar ook bij de 
stichtingen. Beiden moeten zich er bewust van zijn dat spullen sturen niet gaat helpen bij de 
ontwikkeling van zelfredzaamheid op de lange termijn. Maar dat het geven van adviezen en 
invloed hebben op de keuzes die de bevolking maakt, meer zal helpen bij deze ontwikkeling. Een 
visie voor de lange termijn moet gecreëerd worden bij zowel de bevolking als de stichtingen. 
Communicatie is het sleutelwoord bij het bereiken van gelijke sociale verhoudingen. Wanneer er 
duidelijkheid is naar elkaar toe, zal de samenwerking soepeler verlopen.  
 
Tijdens het bezoek aan Oeganda is dus gebleken dat de Community zelf enorm open staat voor 
projecten. Helaas zijn zij hierdoor wel te veel afhankelijk van de organisaties. Zij gaan niet zelf 
aan het werk om de zelfredzaamheid te bevorderen, maar wachten te veel af wat zij krijgen van 
de organisaties. Uiteraard komt dit gedrag voort uit het feit dat de bevolking te lang op de 
verkeerde manier is geholpen. Door alles maar te geven aan hen zonder tegenprestatie of uitleg 
van hoe zij dit moeten gebruiken bereik je niet het doel waar het uiteindelijk om gaat: het 
zelfredzaam worden van de bevolking.  
 
Deskresearch leverde op dat het probleem van deze mindset in meerdere landen een groot 
probleem is. Stichting Simavi is een voorbeeld van een stichting die projecten opzet die de 
Community helpen hun denkwijze te veranderen en meer onafhankelijk te worden van de rijken. 
Een project die ook stichting Simavi met veel succes heeft afgerond, en die ook voor de wijk 
Ttula zou kunnen gelden, is dat er vrouwen binnen de wijk worden opgeleid als bijvoorbeeld 
verzorgsters. Op deze manier kunnen zij de bevolking inlichten over het belang van bijvoorbeeld 
persoonlijke hygiëne. Op het moment dat mensen het nut gaan inzien van bepaalde zaken zal het 
pas effect hebben in de zelfredzaamheid. 
 
Een andere ontwikkeling die al in andere gebieden van Oeganda zeer effectief is, is het 
verstrekken van micro-kredieten. Op deze manier kunnen mensen gemakkelijk een lening 
afsluiten om een eigen bedrijfje te starten. Omdat op dit moment de liquide middelen hier niet 
voor zijn blijven mensen afhankelijk zijn van de ‘rijken’. Op het moment dat zij met geleend geld 
toch hun eigen bedrijf kunnen opzetten biedt vele mogelijkheden voor de zelfredzaamheid. Zij 
gaan deze lening aan en op het moment dat het bedrijf eenmaal winsten gaat maken hebben zij 
een aantal jaar de tijd de lening weer terug te betalen. Op deze manier wordt de bevolking toch 
gestimuleerd om voor zichzelf te gaan zorgen. Om deze micro-kredieten te verstrekken zullen er 
particuliere beleggers of bijvoorbeeld de hulporganisaties nodig zijn om dit plan te 
ondersteunen.  
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3.6 Prioriteiten  
 
Uit alle bovenstaande verzamelde desk- fieldresearch zijn een aantal problemen naar voren 
gekomen die binnen de wijk de hoogste prioriteit hebben. Dit zijn de problemen waar op het 
eerste oog een oplossing voor lijkt te zijn. Deze prioriteiten liggen vooral op het verbeteren van 
het onderwijs, het verbeteren van de samenwerking van de hulporganisaties en het helpen van 
de Community in het veranderen van hun denkwijze. De volgorde van deze prioriteiten is het 
meest ideaal wanneer er eerst gekeken wordt naar hoe hulporganisaties beter met elkaar samen 
kunnen werken, en tegelijkertijd duidelijkheid verschaffen richting de Community welke hulp er 
geboden gaat worden. Op deze manier zal het verbeteren van het onderwijs ook beter verlopen.  
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4. Conclusies 
 
Uit Hoofdstuk 3, waarin de resultaten van het onderzoek zij gepresenteerd, zijn verschillende 
onderwerpen naar voren gekomen. Conclusies die uit de resultaten getrokken kunnen worden 
zijn dat de politiek erg corrupt is. De bevolking is hierin vrij open en geven toe dat zij er altijd 
alleen voor staan. Een dergelijke oplossing voor dit probleem kan niet gevonden worden. De 
hulporganisaties zullen hun projecten hierop moeten inrichten, en rekening houden met de 
corruptie die in het land heerst.  
 
Verschillende projecten zijn er al langs geweest in de wijk Ttula. Voornamelijk de 
hulporganisatie Livingstone is hier al verschillende jaren achter elkaar actief om de school 
Happy Times op te bouwen.  
 
Uit het onderzoek is gebleken dat er nog veel kansen liggen bij het verbeteren van het onderwijs. 
Voornamelijk de financiële situatie is een probleem, om de school nog langer voort te laten 
bestaan. Het bouwen van een school is geen probleem, maar het onderhouden ervan blijkt toch 
erg lastig te zijn.  
 
Uit het onderzoek is tevens gebleken dat hulporganisaties niet of nauwelijks met elkaar 
samenwerken. Iedere organisatie biedt de hulp waarvan zij vinden dat deze nodig wordt geacht, 
maar de organisaties werken niet samen en zijn niet op elkaar ingespeeld. Hierdoor lopen 
verschillende projecten langs elkaar heen, en kan er niet op een juiste wijze aan het ene 
gemeenschappelijk doel worden gewerkt; het ontwikkelen van de wijk Ttula.  
 
Ook de sociale verhoudingen bleken een belangrijke rol te spelen in het ontwikkelen, of juist het 
niet ontwikkelen van de wijk Ttula. De organisaties bieden vaak hulp door middel van het 
verschaffen van spullen en liquide middelen, maar een degelijk behoefteonderzoek heeft er 
nooit plaatsgevonden. Daarnaast houdt men door het verschaffen van deze spullen en liquide 
middelen, bepaalde sociale verhoudingen in stand, die je niet kan gebruiken bij het ontwikkelen 
van een gebied. De bevolking verwacht dat de hulporganisaties de problemen wel zullen lossen, 
terwijl het doel van de organisaties juist is dat de zelfredzaamheid verhoogd wordt. Dit lukt niet 
wanneer de bevolking grotendeels afhankelijk wordt gemaakt van de hulporganisaties. 
Verwachtingen en bedoelingen moeten dus duidelijk gecommuniceerd worden naar de 
bevolking en hulp moet geboden worden door middel van het geven van adviezen en sturing 
geven aan keuzes van mensen.  
 
Uit deze onderzoekresultaten is gebleken dat de prioriteiten het verbeteren van onderwijs, 
verbeteren van de samenwerking tussen hulporganisaties en het verschaffen van de juiste 
verwachtingen en het communiceren hiervan, zijn. DE volgorde van deze prioriteiten is dat de 
stichtingen zich eerst zullen richten op de samenwerking en het communiceren van de 
verwachtingen richting de bevolking. Wanneer dit op een juiste manier verloopt, zal ook het 
onderwijs op de juiste wijze verbeterd kunnen worden.  
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5 Randvoorwaarden oplossingen 
 
Om de besproken potentiele oplossingen tot een succes te maken is samenwerking tussen 
partijen nodig. Met de huidige werkwijze wordt er te veel langs elkaar heen gewerkt en wordt er 
in Oeganda zelf de indruk gegeven dat er eigenlijk nog niets gebeurd. De oplossingen moet 
bottom-up ingepast worden en passen in het dagelijks leven van de betrokken Oegandezen. De 
oplossingen moeten dus cultureel passend zijn, zoals in de onderzoeks- en praktijkvraag 
beschreven is.  
 
Uit field-research is gebleken dat in de praktijk heel veel voorgenomen of bedacht wordt en er 
allerlei mogelijke oplossingen liggen maar dat door communicatieproblematiek slechts een klein 
deel hier van tot dusver is toegepast. Enkele ideeën zijn terug te lezen in bijlage I van dit rapport, 
de interviewnotulen. Enkele ideeën die hier naar voren kwamen vanuit bijvoorbeeld de familie 
Wagaba, is het zelf verbouwen van voedsel in plaats van het te kopen of te krijgen. Een ander 
idee, vanuit Sophie Mutale, is het onderscheiden van Happy Times van andere scholen. Op deze 
manier kan de school kinderen aantrekken die dus met de wijk verbonden zijn of blijven. Blijven 
is hier een correcte woordkeuze omdat de wijk Ttula welliswaar verdeeld is, maar wel hogere 
inkomens en welvarende mensen heeft. Het probleem op dit moment is echter dat deze welvaart 
de wijk uit gaat omdat de voorzieningen die zij wensen in Ttula niet te vinden zijn. Met het 
wegtrekken van gezinnen en geëduceerde kinderen gaat ook een hoop talent en kennis verloren 
die de doorslag kan geven in het zelfredzaam worden van de wijk. 
 
Bovenstaande alinea met bijbehorende verwijzing naar de interviews toont aan dat er genoeg 
ideeën en oplossingsrichtingen zijn die vanuit de wijk en de cultuur zelf komen. Het ontbreekt 
echter aan middelen en kennis om deze oplossingen ook tot uitvoering te brengen. Na bezoek 
aan Oeganda is gebleken dat de voorkeur ligt bij het geven van kennis en niet van goederen.  
 
Het geven van goederen, of dit nu geld is of iets anders fysieks, houdt de huidige 
verwachtingspatronen in stand. Het is algemeen bekend, maar ook absoluut merkbaar uit ons 
fieldresearch en deskresearch, dat afrikanen en daarmee dus ook Oegandezen een vertekend 
beeld van ons hebben. Zij hebben het beeld dat wij geld over hebben wat we dus wel kunnen 
missen, en wat we ‘wel even aan hen komen geven’. Hoewel van te voren door Peter Wagaba aan 
zijn familie verteld is dat wij geen dingen komen geven maar onderzoek komen doen, is ons toch 
meerdere malen om een directe financiële gift gevraagd. Overal waar blanken opduiken, springt 
er een verwachtingspatroon naar voren dat daar iets te halen valt. Dit patroon is een absolute 
tegenstrijd met zelfredzaamheid.  
 
Er moet dus een rem gezet worden op het geven van geld en goederen aan de Oegandese 
partners. Een rem betekend echter een afbouw, omdat het direct afkappen van deze giften 
desastreus zal zijn voor mensen als Peter Wagaba en zijn familie. Uit het field-research is ook 
een financieel overzicht voortgekomen, welke in bijlage III van dit rapport te vinden is. Hier 
blijkt dat de komende jaren gewerkt moet worden aan de stabilisatie van de ‘cashflows’ in Ttula. 
Hoe deze stabilisatie bewerkstelligt kan worden, is een goed beginpunt voor verder onderzoek. 
Investeringen moeten in onze optiek in ieder geval (renteloos) geleend worden, en niet gegeven. 
Op die manier laat je mensen er ook echt voor werken, en verbreek je het geefpatroon.  
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5.1 Beperkingen onderzoek 

 
Wat we naar aanleiding van het fieldresearch hebben kunnen concluderen is dat de gebrekkige 
samenwerking tussen partijen (lokale partijen, Livingstone, Child of Uganda, Stick2Uganda etc) 
een hoop resultaten tegenhoud of uitstelt. De massale aandacht voor het gebied is nodig om het 
tot een succes te maken maar tegelijkertijd een beperking in het bereiken van dit succes. De 
samenwerking zoals hij nu bestaat bij de Nederlandse NGO’s is hier een verbetering in, maar nog 
niet voldoende.  
 
Een andere beperking is het tijdsbestek van ons onderzoek tegenover de doorloop van de 
oplossingen. Ons rapport biedt enkel oplossingsrichtingen en een inventarisatie van problemen. 
In de 10 dagen dat wij in Oeganda waren hebben wij slechts 7 dagen echt onderzoek kunnen 
doen. Dit heeft er toe geleid dat we niet alle mensen hebben gesproken die we misschien wilde 
of hadden moeten spreken. Ook het tijdsbestek voor het deskresearch is met 20 weken niet 
voldoende geweest om overal inhoudelijk op in te kunnen gaan.  
 

5.2 Conclusie 

 
Bij toepassing van nieuwe werkwijzen of methoden moet goed bedacht worden wat er binnen 
de cirkel van invloed ligt. Deze cirkel neemt natuurlijk toe als er met meer partijen wordt 
samengewerkt, maar ook de kwaliteit van deze samenwerking heeft een grote invloed. Er 
moeten dus duidelijk afspraken komen wie wat doet, en welke taken er wel of niet overlappen. 
Er moeten grenzen zijn waar wel en niet ingegrepen wordt, hoe pijnlijk deze grenzen ook 
kunnen zijn.  

 
Bepaalde factoren die op dit moment het meeste weerstand geven, zoals in het bijzonder de 
overheid en de ingegroeide corruptie in het land, liggen echter buiten de cirkel van invloed. Er 
moet wel mee omgegaan worden, maar het kan niet veranderd worden. Acceptatie en 
aanpassing is de enige werkwijze rondom deze obstakels. De obstakels zijn inmiddels aan de 
hand van het doorlopen onderzoek duidelijk geworden, nu is het de beurt aan de organisaties en 
partners om hier een verdere aanpak voor uit te denken. 
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5.3 Discussie  

 
Het onderzoek heeft geen concrete oplossingen gegeven maar wel oplossingsrichtingen. Het 
heeft vragen beantwoord maar zeker ook nieuwe vragen opgeroepen. Vragen kunnen echter ook 
oplossingen zijn doordat bepaalde denkrichtingen geëlimineerd worden en andere juist een 
positieve impuls krijgen. Voorwaarde is dat er binnen de culturele waarden, en dus binnen het 
gebruikelijke levenspatroon van mensen in Oeganda geopereerd wordt. Het moeten ideeën zijn 
die zij zelf bedacht hebben of hebben kunnen bedenken. Het moeten oplossingen zijn die zonder 
enige toekomstige tussenkomst van ‘het westen’ gerund kunnen worden. Hoofdvraag om aan te 
houden bij het bedenken en toepassingen van oplossingen is; ‘Waar ligt de balans tussen 
zelfredzaamheid en externe invloeden’. Een aantal uitkomsten vanuit diverse brainstormsessies 
met Oegandezen, studenten uit New York, andere PI-XL groepen, opdrachtgevers en onderlinge 
discussies zijn;  
 

- Op welke manieren kunnen organisaties samen werken? 

- Welke partijen zijn aantrekkelijk voor het verstrekken van eventuele micro kredieten? 

- Hoe bepaal je wie er in aanmerking komen voor micro kredieten? 

- Op welke manier kan het verstrekken van kredieten gestimuleerd worden? (het is 
momenteel zeer ongebruikelijk om geld te lenen in Oeganda, vanwege de hoge rentes en de 

gevolgen bij niet betalen) 

- Hoe kan je organisaties zover krijgen om daadwerkelijk samen te gaan werken? 

- Wat heeft het fuseren van scholen voor gevolgen? 

- Wat zijn de voor- en nadelen van de fusie van scholen? 
- In welke mate moet er rekening worden gehouden met de corruptie? 

Er moeten, hoe dan ook, beslissingen worden genomen. Beslissingen die grootse invloed hebben 
op mensenlevens, beslissingen die ergens pijn gaan doen. De huidige manier van 
ontwikkelingshulp in de wijk Ttula verbeterd echter niets, maar stelt iets uit. Het werkt 
zelfredzaamheid tegen, maar het red wel. Er moet een transitie plaatsvinden tussen de huidige 
en de gewenste situatie en die transitie gaat niet zonder slagen of stoten.  
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6 Aanbevelingen 
 
Door zelf in Ttula op onderzoek te gaan, daar interviews te doen en deskresearch te verrichten 
komt de projectgroep tot de volgende aanbevelingen:  
 

 Oplossingsrichtingen moeten uitgevoerd worden zonder politieke goedkeuring. Dit zal 
de corruptie in Oeganda voor een groot deel onderdrukken. Verder moeten er zoveel 
mogelijk NGO’s en andere hulporganisaties betrokken worden en verantwoordelijk 
worden voor de uitvoering van de oplossingen.  

 
 Vrouwen in de wijk moeten opgeleid worden als verzorgster. Op deze manier kunnen zij 

de bevolking inlichten over persoonlijke hygiëne.  
 

 Micro-kredieten uit het buitenland naar Oeganda moet meer gestimuleerd worden. Op 
deze manier kunnen mensen gemakkelijk een lening afsluiten om een eigen bedrijfje te 
starten. De opdrachtgevers kunnen dit doen door aan te bieden en te stimuleren bij 
bijvoorbeeld donateurs.  

 
 Fusies van privéscholen. Op deze manier zullen er per school meer leerlingen komen en 

zal dit meer opleveren, waardoor de leraren dan wel betaald kunnen worden. Gebouwen 
die dan leeg komen te staan kunnen weer gebruikt worden voor andere doeleinden, 
denkend aan sportzalen, woningen, winkels etc. Stichtingen moeten het bouwen van 
scholen niet stimuleren maar samenwerking van scholen tot stand brengen. 

 
 Organisaties moeten onderling meer met elkaar afspreken: wat gaan we doen, wie doet 

wat en hoe stemmen we dit op elkaar af. Momenteel lopen projecten langs elkaar heen, 
wat de ontwikkeling niet ten goede komt. De stichtingen moeten de samenwerking 
opzoeken met andere ontwikkelingsorganisaties die in hetzelfde gebied, de wijk Ttula, 
werkzaam zijn. Zo kunnen zij projecten beter op elkaar afstemmen.  

 
 Er moet gekeken worden naar wat de behoeftes zijn van de bevolking. Als de Community 

niet achter een bepaalde ontwikkeling staat, zal deze niet het gewenste resultaat 
bereiken.  

 
 Het sturen van voedsel, onderwijsmateriaal, liquide middelen et cetera moet stoppen en 

de stichtingen moeten gaan helpen door middel van het geven van adviezen. Er moet bij 
de bevolking van Ttula een verandering in de mindset komen. 
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Bijlagen I Interviewnotulen 
 
Guard ICU Guesthouse  
 

 Komt oorspronkelijk uit het noordwesten en heeft hier als accountant gestudeerd. 
Iedereen trekt hier echter weg omdat er geen werk is en in Kampala wel. Hij kon niet als 
accountant aan de slag maar is wel een training (1,5 jaar militair niveau) gevolgd tot 
guard.  

 Guards worden door particuliere bedrijven ingehuurd (de winkels/winkelcentra of 
guesthouses), ter bestrijding van criminaliteit en vooral terrorisme waar ze bang voor 
zijn.  

 Terrorisme-dreiging is Nairobi als voorbeeld, in Uganda geen oorlog maar wel 
spanningen volgens hem tussen moslims en christenen. Het overgrote deel in Uganda is 
christen maar de moslims komen met veel machtsvertoon en pracht en praal het land 
binnen volgens hem en trekken zo mensen  naar hun toe. Goed voorbeeld is de enorme 
moskee midden in de stad op een heuvel, gebouwd door Kadaffi die bevriend was met 
museveni. Ook vinden christenen het schandalig hoe moslims hun vrouwen behandelen 
volgens hem. 

 Vind het onzin dat wij over ons loon belasting betalen in NL want de overheid doet toch 
niks voor je werk? In Uganda betalen ze dus ook geen loonbelasting maar vooral 
belasting over goederen (BTW), hierdoor heeft de overheid de prijzen heel erg in de 
hand vind hij 

 Vind dat de overheid niets doet maar is wel een soort blij met museveni, omdat ze 
tenslotte al 30 jaar geen oorlog hebben gehad 

 Het is in Uganda ook heel normaal dat zowel man als vrouw werkt of 1 van de 2. De 
‘gender equality’ is heel goed doorgedrongen in uganda omdat er zo makkelijker 
overleefd kan worden.  

 Geen werk is geen geld is geen voedsel en de dood in Uganda, zo simpel is het volgens 
hem. De overheid doet hier niets aan, geen uitkeringen geen voedselbanken, ze laten je 
sterven. 

 Er zijn wel gratis scholen vanuit de overheid waar ze ‘reclame’ mee maken, maar hier 
mogen maar heel weinig kinderen heen en dit zijn ‘per toeval’ altijd de rijke kinderen.  

 Corruptie is staatsvijand nummer 1 in Uganda 
 Heeft ons uitgebreid verteld over ‘mob justice’. Als er in uganda iemand iets steelt wordt 

hij ter plekke berecht door de mensen op straat (de ‘mob’). Dit gaat met veel geweld en 
niet zelden met de dood gepaard. De politie is er dus om de criminelen te beschermen en 
niet zozeer om criminelen te stoppen. 

 Gaf zelfs zijn mening over de anti-homowet en vroeg onze mening maar dit heeft niet 
veel met ons onderzoek te maken 

 Vertelde ook nog over witchdoctors, hoe die hun macht  verliezen door Jezus 
 De corruptie in Uganda krijgt vrij spel door de werkgelegenheidsproblemen en de lage 

lonen. Als je baas je vraag 70 uur te werken terwijl je 40 betaald krijgt doe je  dat omdat 
je anders je baan kwijt raakt en zal sterven van de honger. 

 Men werkt 12 uur per dag 6 dagen per week in Uganda. Het loon ligt volgens deze 
meneer gemiddeld op de 200.000 shilling per maand 
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ICOC Kampala (Kerk)  
 

 De overheid weet dat men samenkomt in kerken en je moet dit ook een soort inschrijven 
maar verder bemoeien zij zich er niet mee. 

 Ze krijgen dus ook geen enkele cent van de overheid 
 Hij krijgt zelf niets betaald, hij is in het alledaagse leven schoonmaker (heeft eigen 

bedrijf) en is in de weekenden ‘preacher’. 
 Het kerkgebouw is gehuurd en ze zamelen al jaren geld in voor een eigen kerkgebouw, 

het stuk grond hiervoor hebben ze al. 
 Zij zien het als hun taak om mensen toe te staan, te vertellen, hoe ze goed moeten leven. 

Zij gebruiken hier de bijbel voor en leggen dit vervolgens uit aan de hand van alledaagse 
voorbeelden zodat men zich er in kan verplaatsen. 

 Tijdens de mis ging het heel veel over geduld. Je moet geduld hebben en niet hebberig 
zijn, hij noemde hier voorbeelden uit het zakelijke maar ook vooral uit het liefdesleven 
voor. 

 De kerk was afgelopen en iedereen bleef in kleine groepjes (man en vrouw gescheiden 
somehow) zitten om te praten en elkaar tips te geven. Dit kan zakelijk zijn, over het 
huishouden gaan of over het huwelijk, eigenlijk over vanalles.  

 De kerk heeft op deze manier vele begeleidingsprojecten waarmee ze bijvoorbeeld 
jongeren aan werk of een eigen bedrijf helpen. Ze lenen ook geld van elkaar omdat 
banken gemakkelijk 12 tot 30% rente vragen.  

 Door het geduld te prediken hoopt hij ook iets aan de corruptie te doen. Door corruptie 
te gebruiken (‘when you cheat others’) zul je niet ver komen, hij vertrouwd dat god hier 
zijn oordeel in velt. 

 Er zijn veel samenwerkingen met andere kerken zoals die in Nairobi omdat ze ICOC zijn 
(International Church Of Christ).  

 Hij vind dat andere kerken te veel op business zijn gericht, en helemaal geen aandacht 
besteden aan bijv het huwelijk.  

 Ze hebben landelijke projecten die arme dorpen oid voorzien in bijv kleding, maar ze 
hebben ook short term projecten om iemand van de gemeenschap medicijnen te geven 
of iets anders.  

 De corruptie in Uganda krijgt vrij spel door de werkgelegenheidsproblemen en de lage 
lonen. Als je baas je vraag 70 uur te werken terwijl je 40 betaald krijgt doe je  dat omdat 
je anders je baan kwijt raakt en zal sterven van de honger. 

 Veel mensen die geld hebben weten niet wat ze hier mee moeten doen als ze eenmaal 
eten hebben. 

 De kerk en de community in het algemeen draait om het inspireren van elkaar. 
 Toen wij in de pauze tussen kerk en interview langs een poster liepen zagen we 

vacatures voor bijv inpakhulp of cassiere, deze salarissen lagen rond de 150.000 shilling 
per maand. 
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Patricia Wagaba (Dochter Peter Wagaba)  
 

 Wil heel graag rechten studeren omdat veel advocaten in Uganda corrupt zijn. Hierdoor 
komen de juiste mensen niet in de gevangenis door omkoping. Er worden via de 
advocaten ook juristen omgekocht etc 

 Je kan in Uganda pas de gevangenis uit komen als je geld betaald, je krijgt dus niet een 
straf voor een bepaalde tijd maar voor een bepaald bedrag. 

 Bovenstaand is echter weerlegt door de guard van ttula, zie later.. Moeten we nog 
uitzoeken 

 
 
Mr. Johnson (Uitvoerend directeur Happy Times)  
 

 Dagelijkse taken; administratie van lonen, opzetten/controleren leerplannen met leraren. 
Kiest ook de leraren uit bij sollicitaties (leraren wisselen nog wel eens van school in 
uganda) 

 Leraren krijgen 9 maanden per jaar betaald, wel per maand. Het schoolgeld komt echter 
maar per ‘term’ (3 maanden) binnen.  

 Geeft zelf ook engelse les omdat je in uganda geen werkzaamheden voor een school mag 
doen als je geen leraar bent. Geeft ook nog een stukje social siences 

 Ze krijgen op school eigenlijk niet echt vakken, maar vakgebieden (social, religious, 
english..) 

 Begeleid de kinderen ook financieel en regelt eten voor ze etc, er zijn namelijk zo’n 50% 
weeskinderen op HappyTimes waarvan ze dus weten dat ze geen schoolgeld kunnen 
betalen maar ook geen eten zullen hebben. De ouders zijn grotendeels aan aids 
gestorven 

 Iedere leerling op HappyTimes komt uit Ttula. Een deel is echter vluchteling uit zuid-
sudan wat ook verklaart waarom er zoveel leerlingen weg zijn gegaan de laatste tijd (+- 
30 dit jaar) 

 Kwam de school binnen als normale leraar. 
 Veel kinderen gaan ook weg omdat de ouders de schoolgelden niet kunnen betalen. Ze 

zitten dan even op school tot ze ECHT moeten betalen en dan vertrekken ze uit schaamte 
omdat ze niet kunnen betalen. 

 Een deel van de kinderen betaald het schoolgeld ook niet volledig maar deels 
 

 
Alice Wagaba (Dochter Peter Wagaba, administratie Happy Times)  
 

 Heeft eigenlijk alleen financiele harde feiten gegeven, zie hiervoor excel 
 Heeft in het verleden navraag gedaan (offerte gevraagd) naar zonnepanelen, dit kost 

500.000 shilling om aan te leggen en bespaard 2.000.000 per jaar!! Peter zelf zij iets van 
700.000 maar de 2.000.000 klopt en dan kunnen ze van de overgebleven stroom het huis 
ook nog laten draaien.  Op dit moment hebben ze bijvoorbeeld wel een koelkast of 
methoden om elektrisch te (water)koken maar gebruiken ze dit niet omdat ze de stroom 
niet kunnen betalen. Hierdoor moeten ze veel moeite doen en kosten elders maken. Dit 
kan voor het lasbedrijf ook een enorme verbetering zijn. 

 Geeft ook engelse les naast de administratie 
 Moet nog 1 jaar studeren (+- 90 euro voor nodig) om haar diploma af te maken. Dit geeft 

de school een hogere overheidswaardering en voorkomt problemen met de inspecteurs 
in de toekomst.  

 Vertelde alvast kosten en opbrengsten happytimes, zie excel 
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Mr George 
 

 Vrij welvarende Oegandees, had een mooie 4x4 toyota met boordcomputers etc 
bijvoorbeeld 

 Vertelde ons heel veel over het onderwijssysteem; er is wel een (gratis) 
overheidsprogramma voor basisonderwijs, de EPU genoemd. Deze EPU is echter zó 
slecht dat zelfs de armsten  van uganda hun kinderen liever op een prive-school stoppen. 
Ook zijn er niet genoeg EPU scholen om alle kinderen te onderwijzen. Er slagen jaarlijks 
maar 100.000 kinderen voor hun P7 test, terwijl er ongeveer 15 miljoen kinderen zijn 
die dit eigenlijk zouden moeten halen. Op de EPU scholen, waar veelal rijke kinderen en 
kinderen van politici zitten, worden de antwoorden voor de examens van te voren 
gewoon gekocht of uitgedeeld zodat ze hoge cijfers halen en de scholen goed scoren. Dit 
weet de gehele bevolking echter. 

 Scholen die niet  bij de EPU horen betalen zelfs belasting, ze worden als bedrijven 
behandelt. De vele weeskinderen in uganda kunnen echter ook niet naar de epu scholen. 
Volgens zowel george, peter als mr johnson kun je beter niet naar school gaan dan naar 
een EPU school. 

 De overheid weigert toe te geven dat hun onderwijssysteem faalt en blijven het dus 
gewoon doorzetten, het is een bodemloze put waar heel, heel veel geld in verdwijnt 

 Qua politiek; er is een wet die de oppositiepartijen verbied om te spreken of campagne te 
maken. Het is dus op papier een democratie maar een onmogelijke. De burgermeester 
van Kampala (lukwago) is echter wel van de oppositiepartijen omdat ze 2 jaar geleden 
op lokaal niveau nog wel mochten praten, lukwago won toen en nu gaan mensen weer 
op hem stemmen om een statement te maken naar de overheid.  

 [ jaartal begin, jaartal ontwikkeling, cijfers uit boekje]  
 Heeft een hele sterke visie op de verspilling van talent in Uganda. Heeft geweldige 

plannen om een speciale school te bouwen waar hoogbegaafde leerlingen uit het hele 
land heen kunnen (en kunnen wonen) om hun talenten te ontwikkelen. Deze mensen 
komen uit het land en de cultuur zelf en alleen deze mensen kunnen het land veranderen. 
Er zal niks veranderen als talent achterblijft. Hij heeft daarom een stuk grond van 60 
hectare gekocht waar wij zijn geweest, waar hij dit enorme complex aan het opzetten is. 
Hij zal hier echter nog 2 of 3 miljoen voor nodig hebben om het rond te krijgen en dit is 
dus voor onze NGO’s te veel. Luc zal zich echter inzetten om dit via micro-krediet (deels) 
te financieren omdat er bijvoorbeeld een hek omheen moet komen omdat zijn land 
ingepikt wordt en er gejaagd wordt op zijn land. Luc heeft dit allen besproken met mr 
George en zal hier nog contact over hebben 

 Mr george kwam er tijdens het bouwen van de school achter dat ze de grond moesten 
egalizeren en dat het huren van bouwmachines heel veel geld kost. Hij heeft toen zelf 
machines gekocht om het te doen en is ze later gaan verhuren voor gangbare prijzen om 
van dit verhuurbedrijf weer het project te kunnen betalen 

 Is 15 a 20 jaar geleden al gestart met het project, kocht toen de grond voor gelukkig 
weinig geld 

 In het fotorapport komt de huidige ontwikkeling van dit project nog wel naar voren. 
 Heeft al met al een geweldig zakeninstinct en plannen maar is zelf al oud en geeft ook toe 

dat hij misschien te ambititeus is geweest. 
 Hij zou ons de cijfers over het onderwijs nog toesturen 
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Guard Ttula 
 

 Is een bewaker in politie-uniform, is heel erg fan van de overheid 
 Beweert dat private partijen liegen dat zij winkelcentra en scholen en ziekenhuizen 

bouwen omdat de overheid dit allemaal doet (leek dus een beetje gehersenspoeld, want 
iedereen beweert dat het anders zit) 

 Is er dan ook van overtuigd dat de overheid gewoon niet genoeg geld heeft en dat 
misschien zelfs de belastingen omhoog moeten.  

 Vind dat de corruptie wel meevalt en dat het niet erger is dan elders ter wereld 

 
 
 
Bijwonen les 
 

 Het onderwijs niveau ligt verassend hoog, ze vroegen in P7 (de laatste groep) heel veel 
aardrijkskundige en geologische dingen die ik niet eens wist. Ook het niveau van 
wiskunde is erg hoog met het berekenen van de inhoud van een kegel etc.  

 Het viel wel erg op dat ze getraind worden voor het landelijke examen (soort cito toets) 
en dat hier vragen in voorkwamen als ‘waarom is een schooluniform belangrijk -> omdat 
het wijsheid uitstraalt’ en ‘wat zijn de verantwoordelijkheden van een kind thuis -> 
water halen etc’.  

 
 
Sophie, zus van Peter Mutale 
 

 Is onderwijsexpert, zit in directie van stick2uganda voor de Oegandese tak.  
 Richt zich vooral op kwaliteitsverhoging in het onderwijs 
 Vertelde ons dat kampala eigenlijk 6.7 miljoen inwoners heeft maar dat er politieke 

redenen zijn om dit aantal laag te houden (ivm verkiezingen etc, zodat het lijkt alsof 
lukwago van de oppositie minder aanhangers heeft) 

 Vertelde over het P7 examen systeem, dit wordt bepaald door de overheid en daar zijn 
dus ook de syllabussen op afgestemd. 

 Is er van overtuigd, omdat dit overal gebeurd, dat hogere examentesten tot meer 
kinderen op happytimes leidt, hier gaan mensen op af in combinatie met de schoolfee’s 
(die laag zijn bij happytimes) 

 Het is in Uganda heel normaal voor scholen om reclame te maken 
 Kraakte net als mr george het EPU systeem volledig af 
 Scholen moeten gevonden kunnen worden door kleine dingetjes, al is het maar een 

speelpleintje waar kinderen samenkomen 
 De kwaliteit bij happy times moet/kan omhoog (ze hebben goede leraren) maar de 

kosten moeten ook gereduceerd worden. Zij is expert op het gebied van onderwijs en 
kwaliteit. Komt volgens onze conclusies (gezien haar uiterlijk en het feit dat ze de zus 
van peter is) uit welgestelde kringen en heeft hier dus goed voor gestudeerd 

 Weet dat Uganda alleen vooruit kan als er ‘out of the box’ wordt gedacht. Mensen 
worden heel erg in een hokje gestopt door het huidige onderwijssysteem 

 Extra dingen buiten het overheidsprogramma trekken heel veel mensen aan 
 Weet dat de community in Ttula heel erg veranderend is. Het wordt voller (dit is een 

kans), maar de verschillen tussen rijk en arm worden groter. Door goede resultaten neer 
te zetten met happytimes in de toekomst zullen ook de rijkere kinderen aangetrokken 
worden en zal rijk en arm meer samenkomen. 

 De bevolkingsgroei is met 9,7% enorm in Uganda maar de urbanisatiegraad zelfs nog 
hoger. Over 5 jaar zullen er in kampala dus gerust 50% meer mensen wonen (dus ruim 
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10 miljoen!!) Dit heeft grootste gevolgen en kansen voor Happytimes, wat dan al een 
gevestigde naam zal zijn met goede resultaten volgens haar. 

 Is er absoluut zeker van dat de media de minst corrupte sector in Uganda is, dit is 
volledig kapitalistisch en ze zenden voor de hoogste bieder uit (steeds vaker 
oppositiepartijen ook al mogen die niet spreken/campagne maken van Museveni) 

 
 
Gesprek Luc met mr Johnson en Latif (17 jarige jongen) 
 

 Zeer uitgebreid over politiek en de rol van de media in de politiek 
 De media is vrij divers en onafhankelijk 
 Ugandezen hebben in organisaties zoals de VN geen vertrouwen, omdat ze in somalie en 

andere afrikaanse landen uiteindelijk niks deden. Uitgelegd dat ze geen kant kunnen 
kiezen 

 Invloed van de anti-homowet op het ingrijpen tegen bijv Joseph Kony besproken, vind 
dat de VN te weinig doet en dat de anti-homowet goed is. Hij denkt namelijk dat de 
homo’s alleen mensen verkrachten omdat ze geen normale partners kunnen vinden, 
omdat er zo weinig homo’s zouden zijn. Had hij in de staatskrant gelezen..  
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Notulen Paul v Zijderveld (enige overlapping, maar ook toevoeging) 
 
Voorganger International Church of Christ Kampala 
 
Connectie met de overheid: 

- De overheid weet van het samenkomen van de gemeenschap; 
- Er is geen financiering van de overheid; 
- Het pand wordt gehuurd, men tracht binnen 2 jaar een eigen gebouw te hebben. 

Pijlers van de kerk: 
- “Enable people to live right” 
- Het toepassen van Bijbelse principes 
- Projecten opstarten waar de kerk in voorziet. Hiermee wil de kerk zich onderscheiden in 

de vele kerken van Kampala, welke vaak gericht zijn op business. ICOC wil zich juist 
richten op het helpen van mensen. 

o Long term projects: het voorzien van levensmiddelen (zoals kleding). 
o Short term projects: gericht op specifieke noden van mensen. Hierbij wordt de 

kerkgemeenschap ingeschakeld. Als de een iets nodig heeft, wordt getracht dat 
een ander lid hem/haar voorziet in gelden of kennis.  

Doelgroep: alle leden komen uit Kampala. Er zijn geen leden uit Ttula. Uit navraag blijkt dat in 
Kawempe (dichtbij Ttula) veel kleine kerken zijn. De algemene leefsituatie van betreffende regio 
wordt bestempeld als ‘redelijk’. 
 
Ali – Manager ICU Guesthouse 
 
Dit was een informeel gesprek in de auto (op weg naar Ttula), maar relevant om ook in dit 
verslag mee te nemen. 
 
Ali heeft zijn bevindingen over de organisatie Foodstep, welke (wees)kinderen opvangt welke 
vrijgelaten worden uit de kindergevangenis. Zijn standpunt is dat deze organisatie de problemen 
alleen maar vergroot. Hij heeft hier de volgende argumenten voor: 

- Families brengen hun kinderen uit gemakzucht naar de organisatie. 
- De  organisatie vraagt zicht niet af wat de bron is van het probleem 
- De organisatie kan nooit de verantwoordelijkheid nemen over de kinderen, omdat zij 

nooit een ‘oudergevoel’ over de kinderen zullen hebben. 
Naar zijn idee is het beter als de kinderen gelijk integreren in de samenleving en bij hun families 
zijn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pi-XL Project Ttula - Oeganda 32 

 

Wanyama Johnson – Managing Director Happy Times 
 
Betreft de leidinggevende leraar van Happy Times. Gegevens over hem: 

- Hij komt uit Oost-Oeganda. 
- Hij is hier als employee gekomen.  
- Hij verricht dit werk omdat hij van kinderen houdt, het een goede plek is en een goede 

band met Peter heeft. 
Zijn functie bestaat uit de volgende componenten: 

- Administration: dit betreft vooral recruitment van de leraren. 
- Academic: het maken van projectplannen voor de klassen. 
- Social teach: begeleiden van kinderen, waarbij voornamelijk gedoeld wordt op het 

voorzien van levensmiddelen als voedsel. 
- Supervisor: leidinggevend over andere leraren. 
- Engelse les: hij geeft het vak Engels 
We hebben gevraagd naar de situatie van de kinderen. Hij heeft het volgende aangegeven: 
- Alle kinderen komen uit Ttula. 
- Ca. 50% is wees. 

De school heeft naar zijns inziens de volgende challenges: 
- De docenten die niet worden betaald. 
- Kinderen die niet het lesgeld betalen [Over de concrete cijfers wordt ingegaan in het 

gesprek met Alice]. Voor deze kinderen worden tevens boeken en pennen betaald. 
 
De prijzen van het lesgeld zijn per termijn (is 3 maanden, 3 termijnen per jaar) als volgt: 
 
Klas Prijs (UGX)

Babyclass 70000

P1-2 80000

P3-4 85000

P5 90000

P6 100000

P7 110000  
 
In totaal zijn er nu 12 docenten actief. 
 
Bijwonen les in P7 
 
We hebben een les bijgewoond in P7. De studenten viel op dat het niveau van onderwijs hoger is 
dan ze gedacht hebben. Verder hier geen aandacht aan besteed. 
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Alice Wagaba 
 
Alice voert met ingang van 2014 de volledige administratie van Happy Times uit. Daarnaast is zij 
gestart met het geven van Engelse lessen in P4 en P5. 
Zij moet nog een jaar studie volgen voor de opleiding ‘administration’, echter heeft zij hier nu 
geen geld voor. De kosten hiervoor zijn UGX 1.200.000. 
 
Alice heeft ons de volgende administraties laten zien: 

- Betaling van de docenten 
- Het innen van de schoolgelden van de kinderen 
- Overige Bedrijfskosten 

Onze indruk was dat dit nu allemaal goed wordt bijgehouden. Het ziet er overzichtelijk uit, en 
Alice wist antwoorden te geven op onze vragen. De studenten maken een totaaloverzicht met 
alle geldstromen. Zij hebben reeds gecontroleerd dat er per termijn een verlies van € 3.000 
wordt gedraaid.  
 
Betaling van de docenten 
 
Het grootste probleem is volgens haar het betalen van docenten. Voor elke maand krijgen de 
docenten het volgende: 

- Ervaren docent: UGX 250.000 
- Onervaren docent: UGX 150.000 
- Managing Director: UGX 400.000 

Gezien Happy Times graag ervaren docenten wil, worden er voornamelijk salarissen van 
250.000 UGX betaald. 
Op dit moment is voor enkele maanden al geen geld meer betaald aan de docenten. Dit zorgt 
ervoor dat docenten weggaan en er een onstabiele situatie ontstaat op Happy Times. De 
managing director heeft tevens aangegeven dat hij soms geen eten kan kopen omdat hij geen 
geld ontvangt. 
 
Innen schoolgelden 
 
Als een kind betaald wordt er een kwitantie opgesteld. Ook dit wordt bijgehouden. Ongeveer 
60/70 kinderen betalen gemiddeld. Voor huidige termijn hebben 71 kinderen niet betaald en 62 
wel betaald. 
Alice verzameld het ontvangen geld. Vervolgens betaald zij de medewerkers hiermee.  
In de boeken houdt zij bij wat er cash per leerling is ontvangen en wat er nog openstaat. 
In de huidige termijn staat er nog een vordering open van UGX 2.704.000. 
Daarnaast is UGX 4.170.000 reeds ontvangen.  
Alice wil elk jaar een overzicht maken van de niet ontvangen lesgelden. 
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Overige Bedrijfskosten 
De studenten zetten in een Excel-overzicht uiteen wat de overige  bedrijfskosten van Happy 
Times zijn. Deze bestaan uit het volgende: 

- Brandhout om te koken; 
- Electricity Builds 
- Maandelijkse workshop voor de docenten 
- Kopen van Examens 
- Transport 
- Waterkosten*  
- Incidenteel: Bij twee klassen ligt geen cement op de grond. Dit zal nog worden gedaan. 
 

*Er is reeds een reservoir door LST opgezet waar 3.000 L in kan worden opgevangen. Als deze 
geheel gevuld is kan hier volgens Alice een maand mee worden gedaan (is dus 100 L per dag, 
lijkt me voor alle kinderen van Happy Times niet heel reeël). We hebben nagedacht over een 
systeem waarbij er veel meer water opgevangen kan worden, bijvoorbeeld door een goot op het 
dak van de school. Hier is reeds eerder over gesproken. De studenten verwachten dat er dan veel 
meer water wordt opgevangen en dat dit wel een wijs plan kan zijn. 
 
Schulden 
 
Happy Times School heeft op dit moment de volgende schulden openstaan: 

 Ministerie van Educatie: 120.000 TAX (each year). Dit jaar moet nog betaald worden. 
 Licensie voor de school welke betaald moet worden aan de overheid. Dit is 100.000 UGX 

voor elke termijn. Termijn 1 2014 moet nog betaald worden. 
 Transportkosten voor inspecteurs: elke maand komt er een inspecteur bij de school. 

Happy Times moet zijn transportkosten vergoeden. Dit is 20.000 UGX. Dit is dit jaar nog 
niet betaald. De inspecteur had tevens als bevinding dat de school geen dak had. Nu het 
dak er sinds enige jaren opzit is hij wel tevreden. 

 

Additionele kosten 
 

 Als een kind ziek wordt verwacht dat de school de kosten betaald. Dit zijn vaak 
ziekenhuiskosten. 

 Boeken en schriften worden door kinderen zelf meegenomen. 
 

Aantal leerlingen 
 
Vorig jaar was het aantal leerlingen 171, nu is dat 141. Alice geeft aan dat de daling wordt 
veroorzaakt door schaamte van ouders omdat hij niet het lesgeld kunnen betalen.  
Ik vind de daling wel flink, zeker gezien de enorme stijging van de laatste jaren. Bij mij doemt 
dan het vraagstuk op of de snelle wisseling van docenten weerslag heeft op de kwaliteit van 
onderwijs. 
 
Verder viel het me op dat er in de boekhouding 133 leerlingen waren geregistreerd terwijl Alice 
aangaf dat er 141 leerlingen zijn. Verschil wordt verklaard doordat er 8 leerlingen zijn die 
kinderen van de leraren zijn. Deze hoeven niet te betalen. 
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Peter Wagaba 
 
Met Peter Wagaba heb ikzelf en in samenwerking met de studenten veelvoudig gesproken. 
Onderstaand volgt een samenvatting van besprokene.  
 
Challenges 
 
Ook Peter ziet de betaling van de leraren als een groot probleem. Hij geeft zelf ook aan om op 
lange termijn hier self-sustainable in te willen worden. Hij heeft hier de volgende plannen voor: 

 Aankopen nieuw lasapparaat zodat de kosten omlaag gaan en de kwaliteit omhoog. Dit is 
reeds gerealiseerd gezien we samen met Peter Mutale een nieuwe compressor hebben 
gekocht. Hiermee kan hij de kwaliteit sterk verbeteren en de arbeidstijd verlagen. We 
hebben bewust nog niet een nieuwe machine gekocht. Peter Mutale gaf aan dat het goed 
is om eerst te kijken wat de gevolgen zijn van de aankoop van de nieuwe compressor. 

 Daarnaast zou Peter graag een stuk grond kopen om varkens te houden en/of groente te 
fabriceren. Dit kost al snel € 10.000. Dit is een hele flinke investering voor hem, echter 
zou hij hiermee de kinderen en zijn eigen gezin kunnen onderhouden. De studenten 
zullen dit in overweging nemen in hun rapportage. 

 Ook denk hij aan een guesthouse voor de vrijwilligers die hem bezoeken. Omdat hij vaak 
door Nederlanders wordt bezocht ziet hij hier wel business in. 

 Verder denk hij aan het creëren van woningen voor leraren op Happy Times 
bijvoorbeeld boven de schoollokalen. Hiermee worden de reiskostenvergoedingen van 
de leraren lager. 

 Ten slotte hebben we het gehad over het aanleggen van zonnepanelen. Peter is op de 
hoogte van de komst van mijn oom. Dit zou veel kosten moeten besparen. 

 

Ontwikkelingen Stick2Uganda 
 
Daarnaast hebben we gepraat over de samenwerking met Livingstone. Hij is op de hoogte dat de 
samenwerking tussen S2U en LST niet goed loopt. Hij ervaart zelf de samenwerking met 
Livingstone prima. Wel ervaart die het als vervelend dat groepen er voor korte tijd zijn. 
Groepsleden geven aan dat ze contact willen behouden, maar vervolgens hoort hij dan niets 
meer. 
 
Hij heeft er geen problemen mee als beide organisaties Happy Times bezoeken. 
Verder gaf Peter aan dat hij al meerdere keren het probleem van het betalen van leraren heeft 
besproken met S2U en zou dit nu graag in samenwerking willen verhelpen. Het lijkt erop dat hij 
hierin dus op dit moment wel afhankelijk is van S2U, gezien hij dit niet zelf heeft verholpen. 
Ook heb ik met Peter gesproken over het idee van S2U om meerdere projecten op te starten. Hij 
vroeg zich zelf echter af of dan niet de focus op dit project uit het oog verloren wordt… 
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Welding Company 
 
Met de studenten hebben we het lasbedrijf van Peter bezocht. Peter huurt de locatie waar de 
bedrijfsvoering wordt uitgevoerd. Hij heeft de volgende inventaris: 

 2x lasapparaat 
 Zaag + knijptang 
 Bankschroef 

De productie van een order is gemiddeld 2 dagen (afhankelijk van de grootte van de order). Er is 
weinig gereed product in voorraad, echter geeft Peter aan dat er consumenten zijn die soms 
gelijk een product willen hebben. Dit kunnen ze dan niet geven, waardoor de consumenten 
uitwijken naar andere bedrijven. Dit gebeurt vaak door de hoge concurrentie. 
Er zijn geen verkoopprijzen vastgelegd. Deze worden onderhandeld. Verder zijn er geen vaste 
personeelskosten, zij worden betaald op uurbasis. Er zijn 3 permanente werknemers. 
Er wordt geen administratie bijgehouden voor de Welding Company (zie gesprek met Jimmy). 
We hebben een compressor aangeschaft (zie hoofdstuk 6.1). 
 
Project George Kallibala 
 
George Kallibala is een ambitieuze ondernemer. Zelf is hij ‘Head of Operations’ bij “Pine Acres 
Logistics”. Tekst visitekaartje: “PAL is a reliable supplier of heavy equipment for all your 
construction needs. Come to us for earth movers ready to help you move everything from dirt to 
debris. At PAL we offer you a number of well-maintained evcavating, levelling and grading 
equipment options from the top names in the industry. We also offer a landscaping service 
complete with planning, plants and planning.” 
 
George zag een probleem in Oeganda: er zijn vele getalenteerde (wees)kinderen, echter hebben 
zij niet de mogelijkheid om zich verder te ontplooien vanwege het lage niveau van onderwijs. 
George wil daarom iets opzetten speciaal voor getalenteerde kinderen in gevarieerde richtingen. 
Hij wil deze kinderen op het landgoed laten wonen en hun talenten verder helpen ontwikkelen, 
zodat zij uiteindelijk veranderingen kunnen brengen binnen en buiten Oeganda. De doelgroep is 
kinderen vanaf 12 jaar (of vanaf de leeftijd dat ze dit aankunnen). Het instituut kost veel geld, 
zoals goede leraren, faciliteiten, computers, internet, kinderen uit heel Oeganda over laten 
komen enz. Daarnaast wil hij ook kinderen kunnen opnemen die dit niet kunnen betalen. Hij 
geeft zelf aan: “I preference kids from poor backgrounds who will appreciate the knowledge 
experience from school”. 
15-20 jaar geleden heeft hij een landgoed van 60ha gekocht en is hij begonnen met bouwen. 
Echter: het realiseren kosten veel meer geld dan gedacht. Daarom liggen de 
bouwwerkzaamheden nu stil, terwijl de visie al wel helemaal klaar ligt. Hoewel George een erg 
vermogende man is, kost het gereedmaken nog € 2 tot € 3 miljoen. We hebben gepraat over de 
grootte van dit project. Ikzelf vind het echt een enorm landgoed. Het is vergelijkbaar met mijn 
universiteit. 
Ten eerste is er veel financie n nodig om dit project gereed te maken. Dit vraagt een lening bij de 
bank. Luc Bernoster (student HRO) heeft contacten met een aantal kredietbanken voor 
ontwikkelingslanden welke lenen tegen lage renten. Hij legt contact met deze banken om 
mogelijkheden te bespreken. Daarnaast heeft hij contact met het WNF. Omdat het landgoed een 
natuurgebied is, probeert hij om ook daar financiering te ontvangen. 
Daarnaast kan na realisatie George niet alleen opstarten. Hier is een groot team voor benodigd. 
Anders zal het niet effectief worden.  
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George heeft ons opgehaald op Happy Times en ons meegenomen naar zijn landgoed in de buurt 
van Bulenga (ca. 40 min. van Ttula). George heeft ons rondgereden over het landgoed, waarbij de 
volgende gebouwen in ontwikkeling zijn: 

1. Dining gebouw: hier kunnen de leerlingen eten/drinken. 
2. Teachers gebouw: hier kunnen de leraren overnachten. Links hiervan slapen de jongens 

en rechts ervan de meisjes. 
3. Campus leerlingen. Hier wil men tevens een watertank plaatsen. 
4. Library 
5. Achter de library komt een open ruimte voor theater. 

Zie de foto’s om een beeld hiervan te krijgen. 
 

Jimmy – Accountant Happy Times 
 
Jimmy heeft ons bezocht en we hebben met hem de volgende zaken besproken: 

- Status administratie Happy Times 
- Verantwoordelijkheden en te verrichten werkzaamheden door Jimmy 

Ten eerste hebben we het gehad over het 5 jaren plan, welke is overeengekomen en welke hij 
reeds had besproken met Kim, Carlijn en Peter Mutale.  
Bij het bepsreken hiervan, legde hij uit wat zijn functie was. Zijn functie is een ‘supporting 
administrator’, maar niet een accountant. Hij helpt Alice bij het bijhouden van een administratie 
en stelt overzichten samen maar hij controleert de boekhouding niet. Ofwel: datgene wat Alice in 
de boeken heeft geregistreerd controleert hij niet op juistheid en volledigheid. Hij geeft zelf aan 
de familie volledig te vertrouwen. Er vindt dus geen enkele controle plaats of de leraren wel 
degelijk zijn uitbetaald, de verantwoorde kosten echt zijn gemaakt en of de binnengekomen 
schoolgelden volledig zijn verantwoord. Je kunt hier eenvoudig een controle-aanpak voor 
opstellen om dit te controleren. Dit gebeurd echter niet. We moeten met elkaar nadenken of dit 
wenselijk is en of wij daadwerkelijk kunnen vertrouwen op de boekhouding. 
Verder had Jimmy nog geen resultaten die hij aan ons kon overleggen. Momenteel is hij bezig om 
per termijn een overzicht van de kosten en opbrengsten te maken in een spreadsheet. Als dit 
gereed is, stuurt hij dit naar ons.  
Jimmy heeft daarnaast aangegeven dat hij 1x per maand bij de familie langs komt om ‘een review 
op de performance’  te doen. Nogmaals: dit is dus geen controle, maar meer een update voor hem 
hoe het er op dat moment voor staat (de supporting rol).  
 
Voor de Welding Company is nog geen enkel inzicht. Jimmy geeft aan dat hij dit jaar met Peter 
Wagaba een opstart gaat maken. 
 
Tot zover valt mij de rol van Jimmy erg tegen. Waarbij Alice nu een goede boekhouding heeft, is 
er geen duidelijk normenkader van de verantwoordelijkheden van Jimmy behalve het 
spreadsheet van kosten en opbrengsten. Ik vind dit een aandachtspunt voor een volgende 
bestuursvergadering. 
 
Jimmy had na afloop van het gesprek wel nog suggesties voor Happy Times, waarbij hij graag 
wilde dat ik dit naar jullie zou communiceren: 

- Hij adviseert tijdens het 5 jaren plan ons werk vooral op Happy Times te richten en erna 
uit te zoomen naar de community. 

- Hij heeft twijfels over de kwaliteit van de schoolboeken van de kinderen. Deze zouden 
vernieuwd moeten worden. 

- Wat gebeurd er met de kinderen na P7? Veel gaan niet naar een middelbare school 
terwijl ze wel getalenteerd zijn. Hij ziet graag dat kinderen in P7 actief begeleid worden 
in doorstroom naar de middelbare school. 
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- Jimmy valt op dat in een klas zowel niet getalenteerde als wel getalenteerde kinderen 
zitten. Hierdoor ontstaat er een kloof in niveau. Hij zou graag zien dat er aparte lessen 
worden gegeven voor getalenteerde en niet getalenteerde kinderen. 

 

Sophie – De zus van Peter Mutale 
 
Sophie haar kwaliteit ligt in de sociale studies. Zij is betrokken bij diverse projecten. Zij zit nu 
ook in de board van Stick2Uganda. Met haar hebben we gesproken over Happy Times, de 
community en de verantwoordelijkheden van de bestuursleden van Stick2Uganda NGO UG. 
Inzake Happy Times vindt zij het grootste risico dat de community verandert maar dat de school 
niet mee veranderd. Ofwel: de community ontwikkeld maar de school blijft achter. Ik vind dit 
een interessante case en vraag me af in hoeverre zij ziet dat de community veranderd. Ik heb zelf 
nog niet helemaal kunnen snappen op welk gebied dit is en ga het hier nog even met de 
studenten over hebben.  
 
Inzake de verantwoordelijkheden als bestuurslid wil zij actief betrokken zijn bij de ontwikkeling 
van Happy Times. Hoewel zij nu nog geen concrete werkzaamheden doet, is zij (en ook namens 
haar de overige bestuursleden) bereid hier actief werk van te maken. Ze wil graag een 
periodieke communicatie met Stick2Uganda NL. Bij de volgende bestuursvergadering in 
Oeganda laat zij datum en tijd aan ons weten, zodat een of meer bestuursleden uit NL online 
kunnen aanschuiven.  
 

Actiepunten (evt voor volgende bestuursvergadering) 
 

 Hoe gaat Peter Wagaba op korte termijn aan kredieten komen om de leraren te betalen? 
Het probleem is namelijk voorlopig niet opgelost? In hoeverre wil S2U financieren? [Cees 
+ Carlijn] 

 Wat vinden van de functie/verantwoordelijkheden van Jimmy? Is dit voldoende? [Paul]  
 Hoe kunnen getalenteerde kinderen op Happy Times meer uitdaging krijgen? => 

innovatie in onderwijs e.d. [Cees + Hylke + CLV ambassadeurs] 
 De studenten kwamen met het idee dat het team van Livingstone een 

irrigatiesysteem/dakgoten maakt op het dak van de lokalen. Hiervoor kunnen we 
contact met LST opnemen [Kim + Floor] 

 Is het aankopen van een stuk land een goed idee? Hoe zou dit gefinancierd kunnen 
worden? [Allen] 

 Wat is de rol van S2U in het project van George [Allen 



 

 

Bijlagen II Financiële situatie 
 

 
Inkomsten UGX Inkomsten EUR Uitgaven UGX Uitgaven EUR  

Schoolgeld  4.170.000 € 1.244,78 
  Leraren 

  
10.800.000 € 3.223,88 

Brandhout  
  

182.000 € 54,33 

Voedsel  
  

975.000 € 291,04 

Workshop  
  

1.800.000 € 537,31 

Examen  
  

240.000 € 71,64 

Transport leraren 
  

260.000 € 77,61 

Belasting  
  

40.000 € 11,94 

Licensie  
  

120.000 € 35,82 

Inspecteurs  
  

60.000 € 17,91 

     Totaal  4.170.000 € 1.244,78 14.477.000 € 4.321,49 

     Balans  -10.307.000 -€ 3.076,72 Wisselkoers EUR/UGX 3350 
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Bijzonderheden  Opmerkingen  
Nog te ontvangen schoolgelden: 2.704.000  

Krijgen 9 maanden per jaar uitbetaald   
5.000 per 2 dagen Brandhout in 1 keer kopen, schaalvoordeel. Totaal dan 150.000 

150.000 per twee weken   
1 keer per maand, per leraar 1 workshop, 50.000 p.p.p.k.  

Twee maal per termijn, eerste keer 90.000, tweede keer 150.000  

2 leraren die van ver komen, 10.000 p.p.p.w.  

120.000 per jaar   
  
20.000 per maand  Is heel tevreden, dus geen opmerkingen die extra kosten met zich 

meebrengen  

  
  
  
  



 

 

Bijlage III DESTEP 

Deelgebied Ttula 

 
Ttula is een wijk in het noorden van de Oegandese hoofdstad Kampala, letterlijk vertaald 
‘de heuvels der antilopen’.  De wijk is erg arm maar heeft de basisbehoeften van het 
menselijk bestaan (eten, drinken, onderdak) redelijk onder controle. De infrastructuur is 
er erg slecht en hoewel er een aantal bedrijfjes gevestigd zijn, is dit net genoeg om te 
overleven. Erg typerend voor de wijk is de school Happy Times, die door de jaren heen 
met regelmaat ondersteund is door talloze goede doelen, met name uit Nederland.  
 

Demografisch 

 
Omdat de informatiewinning over de specifieke wijk moeilijk is wordt vooral gekeken 
naar de stad Kampala. Deze stad heeft ook grootste invloed op de wijk dus moet zeker 
meegenomen worden in de analyse.  
 
Kampala is een stad met 1,2 miljoen inwoners, dit staat tegenover 32 miljoen inwoners 
van Oeganda. Oeganda is dan ook een land waar zo’n 90% van de bevolking nog in 
rurale gebieden woont. De verdeling qua religie en stammen is eerder in deze DESTEP 
analyse besproken en geld evenmin voor Ttula. Dit is inclusief de gemiddelde 
levensverwachting, die rond de 52 jaar ligt. De kindersterfte in Oeganda is enorm, 63% 
van de geboren kinderen redt de 1 jaar niet.  
 
De bevolking rekent zich meerderheid van de tot het christendom (87% van de 
bevolking, ongeveer gelijk verdeeld in katholieken en protestanten), 11% van de 
bevolking hangt de Islam aan en de natuurgodsdiensten hebben nog altijd veel invloed 
op het dagelijks leven. 
 
Hoewel bijna alle kinderen in Oeganda de basisschool beginnen maakt ongeveer twee 
derde hem af. Slechts 27,4% red het tot de middelbare school waardoor er een 
alfabeteringsgraad van 73,2% is. 26,8% van de mensen kan dus niet lezen of schrijven.  
De IDH van Oeganda, wat de wereldwijde maatstaaf voor levenskwaliteit is, is 0,446. 
Hiermee staat Oeganda op plaats 161 van de 187 gemeten landen. De IDH houdt 
rekening met alle bovenstaande gegevens.   
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Economisch 

 
In Oeganda is aids een groot probleem geweest, en dit heeft hele generaties weggevaagd. 
Hierdoor is er momenteel een klein deel (15%) van de bevolking dat kan werken 
doordat er vooral veel kinderen (50% van de bevolking) onder de 15 zijn en het overige 
deel juist veelal Oegandese ouderen. Mede hierdoor leeft 29% van de bevolking onder 
de armoedegrens (1,25$ per dag of minder).  
 
De economie in Uganda is ongeveer te vergelijken met een vrije markteconomie, die erg 
heeft geleden onder de dictators Amin en Obote, maar sinds de komst van de huidige 
president Museveni een stabiele groei doormaakt van ruim 6% per jaar, met in de 
afgelopen jaren grote buitenlandse investeringen vanuit China en India. Deze 
investeringen zijn tegelijkertijd een bedreiging voor de economie omdat veel van de 
grondstoffen geëxporteerd worden terwijl Oeganda ze zelf ook hard genoeg kan 
gebruiken.  
 
Alhoewel landbouw langzaam aan BNP terrein heeft verloren aan de dienstensector, 
verdient 82 % van de Oegandezen zijn geld binnen de agrarische sector. Belangrijke 
agrarische producten zijn: koffie, katoen, tabak, thee, aardappelen, melk en gevogelte. De 
belangrijkste industrieën zijn: thee, suiker, textiel, bier en cement. Educatie is een 
relatief groot deel van de dienstensector geworden en laat een gestage groei sinds 2005. 
Personeel in de onderwijssector krijgt echter nog fors onderbetaald.  
 
De economische groei van Oeganda is vooral te zien aan de hoofdstad Kampala, waar 
een rijke middenklasse is ontstaan en de hoofdwegen door de groei van het aantal auto´s 
rond de spits muurvast staan. Er zijn met name in Kampala moderne winkelcentra te 
vinden met een ruime keuze aan westerse comfortartikelen, deze artikelen zijn echter 
economisch voor een groot deel van de landelijke bevolking niet toegankelijk.  

Vanaf het begin van 2007 moest Kampala een uitgebreid stadsbusnetwerk bieden, dat 
ook de omgeving van de stad bedient. Belangrijke buitenwijken en steden in het 
grootstedelijke gebied van de stad, 
waaronder Mukono, Mpigi, Bombo, Entebbe, Wakiso en Gayaza zullen ook in het netwerk 
opgenomen worden. De taxibusjes, zoals op de foto rechts, zullen dan uit de stad 
geweerd worden. 

Nieuwe verkeersplannen moeten zware voertuigen uit de stad weren. Ook moeten er 
aan de rand van de stad bus- en taxistations komen. Het stadsbestuur gaat een 
tol van 30.000 Oegandese dollar per voertuig per dag heffen wanneer het busnetwerk 
operationeel is. 

Vooralsnog zijn deze plannen nog steeds niet uitgevoerd (september 2013).Het ziet er 
ook niet naar uit dat er snel tot uitvoering zal worden overgegaan. Intussen duren de 
files langer en langer. De beruchte vrijdagsfiles strekken zich al haast uit over de hele 
dag. Avondfiles zijn er tot 21 a 22 uur geen uitzondering. Sinds begin 2010 is de 
"Northern bypass" gereed, deze zorgt voor enige verlichting. Verkeer vanuit Kenia naar 
Congo hoeft niet meer door de stad en ondervindt hierdoor een aanzienlijke tijdswinst. 

De internationale luchthaven van Entebbe ligt zo'n 35 kilometer ten zuidwesten van de 

stad, terwijl Port Bell, een haven aan het Victoriameer, zo'n 10 kilometer ten zuiden van 

Kampala ligt. 
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Technisch 

 
Op het platteland is er alleen elektriciteit in de grotere dorpen. De meeste mensen 
moeten het dus zonder elektriciteit stellen. Ook het telefoonkabelnetwerk is nauwelijks 
ontwikkeld. Het is dan ook niet zo vreemd dat het gebruik van de mobiele telefoon een 
grote vlucht heeft genomen.  Oeganda slaat de stap van bekabelde telefonie en internet 
praktisch gezien gewoon over. Maar liefst zeven van de tien mensen in Oeganda heeft 
een mobieltje, iets wat zeer verassend is ten opzichte van de andere economische 
gegevens van het land.  
 
Zoals Boer Katurama zegt: ‘We kunnen ons nu zelf informeren over de prijzen van de 
koffiebonen. De heren uit de stad kunnen de dorpelingen niet meer voor de gek 
houden’. Kennis moet vrij toegankelijk zijn. Daarom is het belangrijk dat ook de arme 
mensen beschikking krijgen tot de informatie op het internet. Met internet kunnen ze 
zich op de hoogte stellen van prijzen van producten. Met internet kunnen ze contact 
maken met kopers die een goede prijs bieden. Kunnen ze inlichtingen krijgen over 
nieuwe ontwikkelingen in bijvoorbeeld de landbouw.  Het komt ook voor dat dokters uit 
de verschillende ziekenhuizen elkaar op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen 
in de gezondheidszorg, enzovoort, enzovoort. 
 
Er zijn in Kampala met regelmaat beurzen om kinderen en jongeren in de stad bewust te 
maken van de mogelijkheden en het gebruik van internet. De informatieuitwisseling op 
deze manier biedt gigantische kansen, gezien het feit dat voor veel scholen boeken te 
duur zijn en kinderen tot dusver dus alles moeten onthouden.  

Ecologisch 

 
Kampala is een stad die van oorsprong op 7 heuvels is gebouwd. Inmiddels zijn dit er 
echter behoorlijk meer geworden, doordat de stad inmiddels zo’n 200 vierkante 
kilometer beslaat.  
Kampala heeft een tropisch moessonklimaat met twee regenseizoenen. Het kleine 
regenseizoen loopt van half oktober tot half december, waarna januari en februari 
aanzienlijk droger zijn. Eind maart begint het grote regenseizoen dat aanhoudt tot het 
begin van juni. Opvallend feit is dat in Kampala ongeveer tweederde van alle dagen 
onweer voorkomt. Dit gaat echter niet altijd gepaard met neerslag. 
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Politiek 

 
De landelijke politieke situatie is reeds beschreven in deze analyse. Wat Kampala betreft 
zijn zij het epicentrum van confrontaties die volgen uit politieke onrust. Omdat zij de 
hoofdstad zijn vinden hier de grootste fysieke politieke gebeurtenissen plaats. Onrusten 
en protesten worden vaak met rubberkogels en traangas afgeslagen.  
 
Momenteel is burgermeester Elias Lukwago aan de macht in Kampala. Er zijn echter vele 
intriges, geruchten en complottheorieën bekend. Volgens ‘the post online’ is de 
machtstrijd van de burgermeester en zijn tegenstanders gesprek van de dag in de 
hoofdstad. 2,5 jaar geleden was dit het geval om de landelijke politiek toen president 
Museveni voor de 4e keer werd herkozen. Zijn tegenstanders gingen destijds, met name 
in Kampala, de straat op om te protesteren.  
 
De huidige situatie gaat echter nog wat dieper, omdat burgermeester Lukwago zeer 
geliefd is bij het volk maar een doorn in het oog is van de president. Dit omdat Lukwago 
lid is van een van de oppositiepartijen. Onderstaand een samengevat verslag van de 
politieke soap de afgelopen jaren (afkomstig van ‘the post online’): 
 
“In 2011 is hij door een ruime meerderheid van de Kampalese bevolking gekozen. Maar 
met verschillende aanklachten aan zijn broek (onder andere wegens machtsmisbruik en 
onbekwaamheid) en een City Council (de KCCA) die hem het leven en werk behoorlijk lastig 
maakt, lijkt hij de underdog in deze machtsstrijd. 

De Kampala City Council Authority is in 2011 opgericht, maar pas deze maand officieel 
geïnstalleerd. De KCCA is de opvolger van de Kampala City Council (KCC), waarbinnen 

behoorlijk veel corruptie zou spelen. De KCCA heeft behoorlijk veel gezag en haar 
installatie heeft de functie van burgemeester gedegradeerd tot niet veel meer dan een 
ceremoniële. De president van de KCCA, op dit moment is dat Frank Tumwebaze, wordt 
benoemd door de president van Oeganda en de meeste leden komen uit de partij van 
Museveni, de NRM. 

President Museveni lijkt in dit schandaal de man die achter de schermen aan de touwtjes 
trekt – al blijft zijn precieze rol onduidelijk. Regelmatig duiken in de Oegandese pers 
uitspraken op die de president zou hebben gedaan over de affaire rond de burgemeester. 
Het is in ieder geval duidelijk dat hij geen fan is van Lukwago, en op de belangrijke post 
van burgemeester van de hoofdstad graag iemand van zijn eigen partij heeft. 

Het plot 
 

De hoofdstad van een land waar democratie niet bepaald hoogtij viert, is vaak het bolwerk 
van de macht. Hoewel in Kampala inderdaad de Oegandese regering zetelt, is het bestuur 
van de stad zelf al jarenlang in handen van de oppositie. President Museveni zou zich hier 
de laatste jaren steeds meer aan storen en heeft – als je de oppositiepartijen mag geloven – 
zijn pijlen op Lukwago gericht. “Legaal gaat het hem niet zomaar lukken de burgemeester 
weg te krijgen, daarom doet hij er alles aan Lukwago zwart te maken,” aldus bronnen 
binnen het stadhuis. Museveni zou achter de drievoudige aanklacht tegen de burgemeester 
zitten, die inderdaad door zijn tegenstanders wordt aangegrepen om hem buiten spel te 
zetten. 
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Want ondanks een gerechtelijk verbod hebben Lukwago’s tegenstanders een vergadering 

belegd waarin hij met 29 tegen 3 stemmen (1 onthouding) uit zijn functie werd 
weggestemd. Lukwago zelf kon niet aanwezig zijn omdat hij in het ziekenhuis lag bij te 
komen van de gezondheidsproblemen die hij rond zijn arrestatie van een week eerder 
opliep. Zijn advocaat was niet op de hoogte gebracht van de stemming en werd, toen hij er 
op het laatste moment achter kwam, in elkaar geslagen en gearresteerd door de politie. 

Vier dagen na de stemming verklaarde de rechter de stemming ongeldig. Grote vreugde in 
de Kampalese hoofdstad, maar het verhaal is nog niet ten einde. De Oegandese regering 
legde zich in eerste instantie niet neer bij het vonnis, maar zoekt nu toch toenadering tot 
Lukwago. De burgemeester heeft echter geen zin om te praten en houdt vol dat hij nog 
gewoon burgemeester is. 

De figuranten 

Op de achtergrond van het politieke strijdtoneel woedt een verhitte strijd tussen 
protesterende aanhangers van Lukwago en de politie. Als echte figuranten spelen zij een 
allesbepalende rol, zonder zelf de verantwoordelijkheid te dragen. Want ben je als politie 
verantwoordelijk voor het mishandelen van een advocaat, als je daar van hogerhand 
opdracht voor hebt gekregen? Ben je als demonstrant verantwoordelijk voor het geweld 
dat voortvloeit uit demonstraties die vreedzaam beginnen? Verantwoordelijk of niet, de 
politie en de demonstranten spelen een grote rol in het verhaal. Ze vullen – fotogeniek als 
ze zijn – steevast de voorpagina’s van Oegandese kranten bij politieke onrust en zijn het 
gespreksonderwerp van de dag. 

De complottheorie 

President Museveni is al jaren aan de macht en dat de burgemeester van Kampala lid van 
de oppositie is, is ook niet nieuw. Waarom leeft deze machtsstrijd dan nu ineens op? Een 
theorie die Museveni’s recente interesse in de positie van de burgemeester zou verklaren, is 
dat hij zijn eigen positie veilig wil kunnen overdragen aan zijn zoon. Museveni wordt er 
niet jonger op (volgend jaar wordt hij 70) en stoomt daarom zijn zoon alvast klaar om hem 
op te volgen. Eerder dit jaar werden sommige kranten en radiostations, allen gelinkt aan 
de oppositie, voor korte tijd gesloten. Ze hadden een brief van een generaal gepubliceerd, 
waarin pittige uitspraken over de president werden gedaan. Museveni zou zijn zoon achter 
de schermen klaarstomen hem op te volgen, en iedereen die het daar niet mee eens is 
vastzetten of zelfs vermoorden. 

Het zou zomaar kunnen, bevestigen onze bronnen, dat Museveni naast zijn zoon ook de 

hoofdstad wil voorbereiden op de machtsovergang. In dat geval is het logisch dat hij, net 
als in de top van het leger en de politie, ook in het stadhuis een groep mensen wil 
installeren die trouw is aan zijn zoon. Zo weet hij zeker dat de opvolging rustig zal 
verlopen en niet zal leiden tot nieuwe rellen of misschien zelfs een machtsgreep van de 
oppositie. 
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To be continued 

Maar wat er van deze speculaties juist is zal misschien wel nooit bekend worden. Zal 
Lukwago aanblijven of wordt hij voor de zoveelste keer gearresteerd? Pikt de Kampalese 
bevolking dit? Hoe kort is het lontje van de politie in dat geval? Maar uiteindelijk zal het 
vooral neerkomen op de vraag: wie heeft de langste adem? Met de politie, het leger en de 
KCCA op zijn hand lijkt Museveni de favoriet, maar soaps hebben vreemdere plot 
twists gehad.” 

Omdat Oeganda veel troepen levert aan de multinationale vredesmacht AMISON zijn zij 
met regelmaat bedreigt door terroristen, bijvoorbeeld na de aanslag op het 
winkelcentrum in Nairobi.  Oeganda is de laatste tijd ook vooral veel in opspraak door 
de anti-homo wet. Homoseksualiteit is strafbaar in Oeganda en dit zegt dan ook het een 
en ander over de vrijheid van meningsuiting in het land.  
 
Inbraken, berovingen en het stelen van goederen uit auto's (tassen, laptop computers, 
etc.) als deze geparkeerd of voor een stoplicht staan, is een veel voorkomende vorm van 
criminaliteit in Uganda.  Kampala staat ondanks dit bekend als één van de veiligste 
Afrikaanse hoofdsteden. Dertig jaar geleden was dat echter wel anders. 
Begin jaren ‘70 pleegde de militair Idi Amin een staatsgreep. Vanaf toen werd Oeganda 
acht jaar lang geteisterd door deze wrede dictator. Honderdduizenden Oegandezen 
verloren het leven en de economie stagneerde. In 1979 begon Amin aan een oorlog met 
Tanzania, die hij verloor. Hij vluchtte naar Saoedi-Arabië en later naar Libië, waar hij in 
tot vreugde van vele Oegandezen 2003 overleed. De wrede Amin liet de hoofdstad 
gehavend achter, maar de inwoners van Kampala lieten het hier niet bij zitten en 
bouwden in een mum van tijd de stad weer op. Het resultaat is een moderne stad met 
een gemoedelijke sfeer.   
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