
JAARVERSLAG KIBALE STUDENT SUPPORT PROGRAMME 2016  

 

In dit verslag vindt u de volgende onderwerpen: 

1. Overzicht van de leerlingen 

2. Verslag van de jaarlijkse leerlingenbijeenkomst ‘Seksuele voorlichting en hiv-preventie’ 

3. ICT-kantoortjes in Kanyawara en Kasiisi 

4. Kibale Nieuwsbrief 

5. Website  

6. Lesmodule VO.  

7. Donaties 

 

 

1. Overzicht leerlingen in schooljaar 2016  (januari t/m december) 

Voortgezet onderwijs, onderbouw   

Mary Kasembo      Divine Mercy Secondary School  

      Derde klas SS3  

Dagschool 

Start sponsoring 2014 

Lucky Ivan     Divine Mercy Secondary School 

      Eindexamenklas SS4. 

      Dagschool 

Start sponsoring 2006  

Kajumba Jackline    Divine Mercy Seconday School 

Eindexamenklas SS4  

Intern 

Start sponsoring 2011 

 

Voortgezet onderwijs, bovenbouw  St. Paul Senior Secondary School 

Kababiito Bridget    Eindexamenklas SSS6   

Intern  

      Start sponsoring: schooljaar 2012 

Beroepsonderwijs 

Kangume Joyce     Rosa Mystica instituut voor beroepsopleidingen 

Accountancy opleiding in 2015 afgerond 

Eindexamenceremonie op mei 2016. 

Start sponsoring 2008  

Kobuyonyo Florence     Rosa Mystica instituut voor beroepsopleidingen 

Tweede jaar  Kleuterleidster.  

Intern 

In december 2016 opleiding afgerond. 

Eindexamenceremonie in 2018 

Start sponsoring 2007  

Tugume John     Canon Apolo Primary Teacher’s College 

      Tweede jaar opleiding voor onderwijzer 

Intern  

      In december 2016  opleiding afgerond 

Eindexamenceremonie in 2018 

      Start sponsoring 2015 

 



 

 

2.Verslag van de jaarlijkse leerlingenbijeenkomst ‘Seksuele voorlichting en hiv-preventie’ 

KSSP organiseert elk jaar aan het eind van het schooljaar en begin van de Kerstvakantie een 

voorlichtingsbijeenkomst.  Op 16 december 2016 vond de vijfde bijeenkomst op een rij plaats.  

 

Locatie:      Ruwenzori View Guesthouse in Fort Portal 

Gastvrouw:     Mevr. Ineke Jongerius.  

     Zij stelde haar guesthouse wederom gratis ter beschikking. 

KSSP supervisors:   Katooro Patrick en Dorothy Mbabaazi. 

Aantal deelnemende leerlingen: 16: zes jongens en tien meisjes in de leeftijd van 12 t/m 19 

Samenstelling leerlingen:  Leerlingen van KSSP, schoolgenoten en vrienden 

Voorlichters    Asaaba Shedrach van het Ruteete Health Centre 

     Dorothy Mbabaazi , supervisor van de meisjes van KSSP. 

Onderwerpen:    ‘Know your body’ en ‘Hiv/aids-preventie en -behandeling’.  

 

Ondersteunende donaties:  Solidarteitsvereniging Kwataniza  droeg Ugs. 400.000. bij. 

- bijdrage voorlichter     Ugs.   50.000 

- vervoer voorlichter en leerlingen Ugs. 250.000   

- schrijfpapier, pennen en dergelijke Ugs.  100.000 

KSSP betaalde voor de lunch        Ugs  125.000 

Verslag van de bijeenkomst:  Door Katooro Patrick. Beschikbaar op aanvraag. 

 

De reacties van de deelnemers was ook na deze bijeenkomst weer positief! De voorlichters nemen 

geen blad voor de mond en betrekken de deelnemers actief bij het programma. Er worden diverse 

voorbehoedsmiddelen getoond en gedemonstreerd. Ook daar doen de leerlingen actief aan mee, 

jongens bijvoorbeeld laten zien hoe je een condoom omdoet (op een kunstpenis). Opvallend is hoe 

vrij  de deelnemers ervaringen delen. Na de gezamenlijke sessie in de ochtend praten de jongens en 

meisjes in aparte groepjes  ’s middags met de voorlichters.  

 

Op de KSSP website leest u meer over deze bijeenkomsten.  

http://www.kibalestudents.nl/index.php/veilig-vrijen/voorlichtingsbijeenkomsten 

 

2. ICT-kantoortjes in Kanyawara en Kasiisi 

In de huizen van Dorothy (in Kasiisi) en Katooro(in Kanyawara)  hebben we sinds  2010 kleine ICT- 

kantoortjes geïnstalleerd. Zo kunnen KSSP leerlingen, hun buren en vrienden de beginselen van ICT 

leren.  Op school is dat nog lang niet altijd mogelijk.  

 

De laptops zijn tweedehands en gedoneerd door particulieren en bedrijven in Nederland.  

De krachtbron bestaat uit een twee solarpanelen per kantoortje, een accu en adapters. Deze zijn 

indertijd door Solidarteitsvereniging Kwataniza gedoneerd. In 2016 doneert Kwataniza de vervanging 

van de accu bij Dorothy.  

 

In Dorothy’s kantoor staan anno 2016 drie laptops. Ze worden door een groepje van ca. 5 leerlingen 

gebruikt, meestal in de schoolvakanties.  

In het kantoortje van Katooro in Kanyawara staan anno 2016 vier laptops. Die worden door ca. 16 

leerlingen gebruikt.  

 



Het onderhoud van de laptops is een probleem, met regelmaat zijn ze kapot. Niet zo verwonderlijk 

onder de laptoponvriendelijke  -vocht en stof- omgevingsconditie en het aantal leerlingen dat er 

gebruik van maakt! Maar gezien de reactie van de leerlingen voorzien de  ICT-kantoortjes in een 

grote behoefte.   

 

 

3. Kibale Nieuwsbrief 

We hebben in 2016 twee  digitale Kibale nieuwsbrieven op onze website gepubliceerd en 

rondgemaild naar ca. 130 sponsoren en sympathisanten. 

Kibale Nieuwsbrief nr. 15 

http://www.kibalestudents.nl/index.php/nieuwsbrief/kibale-nieuwsbrief-15-april-2016 

Kibale Nieuwsbrief nr. 16 

http://www.kibalestudents.nl/index.php/nieuwsbrief/kibale-nieuwsbrief-16-oktober-2016 

 

 

4. Website  

Onze webmaster Harry de Ridder heeft de website vernieuwd en samen met Marij Steenbeek 

geactualiseerd. Een en ander heeft tijd in beslag genomen en de finishing touch moet nog worden 

aangebracht. Maar de nieuwe website is sinds 2016 in de lucht.  

http://www.kibalestudents.nl/index.php 

 

5. Lesmodule VO 

In 2016 maakt Harry de Ridder een begin met een lesmodule voor VO  Jong in Oeganda. De 

lesmodule gaat over onderwijs en veilig vrijen in Oeganda en kan nu gratis worden gedownload. Voor 

leerkrachten is er een handleiding beschikbaar.  

 

http://www.kibalestudents.nl/index.php/educatie/les-en-spelmateriaal/gratis-lesmateriaal-voor-

voortgezet-onderwijs 

 

6.  Donaties en financiën 

Onze groep donateurs bestaat uit familie, vrienden en bekenden. Zij doneren elk jaar bedragen die 

variëren van ca. € 20,- tot € 300.-. 

In 2016 honoreert Stichting Oud Papier Actie (O.P.A.) onze aanvraag en doneert € 2000,- aan KSSP.  

 

Op de website van de stichting is een balans en de staat van baten en lasten te vinden. 

     

 

 

     

 

 

 


