
Wat minder van teveel of wat minder van te weinig! Dat is het verschil tussen de

mensen hier en in het midden van Oeganda. Dat moeten wij niet willen, daarom doen wij er wat aan!

In een gebied waar het gemiddeld inkomen rond €2 per dag is, is het leven nu nog moeilijker. Door

klimaatverandering zijn er meer droge periodes en dus hogere voedselprijzen etc. Ook hier stijgen de

prijzen maar de meesten van ons worden niet zo zwaar getroffen als de mensen in Afrika.

U kunt hen helpen: door vriend te worden van Ekeunos (betekent “sta op” in een Oegandese streektaal)

Al vanaf €5 per maand steunt u ons als vriend of maak een gift over op onderstaand banknummer.

Elke euro is daar het tienvoudige waard. “The best feeling of happiness is when you’re happy because

you’ve made somebody els happy” dat kunt u doen door een gift of vriend te worden van Ekeunos!

Doel: De stichting Ekeunos heeft als doel mensen met een beperking te helpen en bewoners kansen te

geven op een menswaardig bestaan. Kleinschalig, controleerbaar en effectief.

Uitgangspunt is figuurlijk, voor zover ze kunnen, “geef ze een hengel om zelf te gaan vissen”.

Door het opzetten van micro kredietgroepen, watertanks en putten plaatsen, volwassenen educatie te geven

etc. hebben we al veel bereikt op een viertal plekken in Oeganda. Er zijn al twee micro kredietgroepen die

winst maken en deze winst weer investeren in nieuwe kleine bedrijfjes.

Werkwijze: De steun van de vrienden van Ekeunos en uw giften zorgen ervoor dat er kleinschalige

projecten kunnen worden gerealiseerd. Wij kennen geen strijkstok of andere kosten, al het geld gaat

gecontroleerd direct naar de projecten. Wij hebben in Oeganda een aantal contactpersonen die ook elkaar

controleren. Wanneer er in een dorp de lopende micro krediet groepen goed functioneren vertrekken wij

naar een ander dorp. Op onze website www.oeganda-doesburg staat hierover uitgebreide informatie.

Wat heb ik eraan? Natuurlijk een goed gevoel dat je wat doet voor een medemens die het financieel veel

slechter heeft dan wij. De zekerheid dat het sponsorgeld heel effectief en gecontroleerd wordt besteed.

Op de website staan veel foto’s van succesvolle al gerealiseerde kleine projecten en de plannen voor 2023.

Deze plannen kunnen we alleen realiseren als er voldoende vrienden zijn of giften binnenkomen.

Bedankt voor uw vertrouwen

www. oeganda-doesburg.nl
bankrek. NL52RABO 0319621588

tnv ekeunos email: slokkerh@gmail.com
KvK 65951816    Anbi tel 06 123 98 294

Sta op en steun          

EKEUNOS 

http://www.oeganda-doesburg/
http://www.oeganda-doesburg.nl/


Glimlach terug naar dit kind en sponsor een project

Water is van levensbelang.
Klimaatverandering is een steeds groter
probleem in Oeganda. Lood zware jerrycans
dragen ze vaak over een grote afstand. Daarom willen we op 
meer plaatsen waterputten slaan en watertanks plaatsen. Voor 
slechts €35 schenkt U 1/10 deel van een 3000 litertank. Een 
nieuwe waterpomp boren en plaatsen kost ongeveer €2400.

Micro krediet is effectief. Er zijn nu een vijftal micro

krediet groepen actief. De ervaring is dat dit uitstekend werkt!
Sinds dit jaar stimuleren ze elkaar en leren ze ook van elkaar. 
Met het geld zetten ze kleine nieuwe bedrijfjes op, ontvangen ze 
educatie over geboortebeperking, zetten ze coöperaties op etc.
Dit zijn mooie voorbeelden van “geef geen cadeaus maar geef ze 
een hengel om zelf te gaan vissen”, zodat ondersteuning niet 
meer nodig is! Dat is ons doel!

Bouw nieuwe school  Afgelopen jaar bezochten we een

school die niet meer te renoveren was. Dankzij een grote gift en 
het vertrouwen dat er nog voldoende geld binnenkomt hebben 
we opdracht gegeven een nieuw stenen gebouw
neer te zetten. Educatie is heel belangrijk om uit slechte
financiële omstandigheden te komen. Ook willen we kinderen 
met een beperking de kans geven om naar  een school te gaan. 
Voor €35 geeft U een kind een boekenpakket  en een verplicht 
schooluniform, deze kosten kunnen soms niet door de ouders 
worden betaald. Dan kan dit kind dus niet naar school.

Vriend worden van Ekeunos (= sta op)

De vrienden zorgen maandelijks voor een constante              
geldstroom. Hierdoor kunnen we een betere
planning maken. Ook durven we hiermee wat
langdurige trajecten aan te gaan. Door de ANBI

status kunnen giften fiscaal worden afgetrokken.
U kunt vriend worden door het formulier op de
website in te vullen of ons te bellen/mailen.

www.oeganda-doesburg.nl
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