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Inleiding 

 
 

Dit beleidsplan beschrijft de doelen, activiteiten en financiën van stichting 

Bwandafonds. Het Bwandafonds zet zich in voor het faciliteren van onderwijs en 

betere welzijn in Bwanda (Oeganda) en is in 2008 opgericht voornamelijk als een 

‘familiefonds’. In 2020 is besloten om door te gaan als stichting zodat er breder 

(ook buiten de familie) fondsen geworven kunnen worden. 

 

Het beleidsplan is opgesteld voor de periode 2021 – 2024 en zal indien 

noodzakelijk tussentijds worden herzien. 

 

 

Bwanda is de naam van een snelgroeiend plantje dat als symbool werd ingezet 

voor de eerste door de zusters gebouwde nederzetting. 
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1. Missie en doelstelling 

 
Het Bwandafonds is geïnspireerd op het werk dat twee Nederlandse vrouwen 

(Witte Zusters) vanaf eind 19e eeuw in Bwanda (Masaka, Oeganda) hebben 

verricht. Het Bwandafonds is opgericht om dit werk, dat nu door Afrikaanse 

zusters wordt voortgezet, te ondersteunen en richt zich voornamelijk op 

onderwijs en welzijn in het algemeen, en projecten die hieruit voortvloeien. 

 

In 1899 vertrokken Cato Verkleij (Mother Mechtild) en zes Witte Zusters naar 

Oeganda. Daar zetten zij zich in voor onderwijs, gezondheidszorg  en kerstening 

van de Afrikaanse bevolking en de vorming van de eerste orde voor vrouwelijke 

religieuzen, de Bannabikira (Dochters van Maria). Twintig jaar later voegde Aagje 

Wesselingh (Francis de Borgia), nicht en petekind, zich bij haar. Samen hebben 

zij grote werken verricht. Tot op de dag van vandaag zet een immer groeiende 

groep van Afrikaanse zusters hun werk voort. En nog altijd worden de namen 

van Mother Mechtild en Francis de Borgia in ere gehouden.   

 

De Afrikaanse zusters, de Bannabikira (sisters of Mary), beheren de grond en 

gebouwen in Bwanda en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 

zaken. Bwanda is uitgegroeid tot een compound met wel vijf scholen, waaronder 

een basisschool voor meisjes (st. Theresia school), een school voor dove- een 

doofblinde kinderen (st. Mark VII school) en scholen voor middelbaar- en 

beroepsonderwijs. Op het terrein staan naast de scholen en slaapzalen voor de 

kinderen gebouwen waar de zusters wonen en werken, een verblijf voor 

onderwijskrachten, een zorginstelling voor oudere zusters en diverse 

werkplaatsen. Men heeft eigen vee en onbebouwde grond wordt benut als 

plantage voor eigen teelt. Hierdoor is men zoveel mogelijk zelfvoorzienend. 

 

Het fonds wordt voor een groot deel gedragen door familieleden en vrienden van 

de families gerelateerd aan de namen Verkleij en Wesselingh. Zij voelen zich 

verbonden met wat deze twee vrouwen probeerden te realiseren en hebben 

gerealiseerd.   

 

1.2 Doelstelling 

 
Het doel van het Bwandafonds is om structurele steun te bieden aan activiteiten 

die zich richten op onderwijs en welzijn van jongeren en ouderen in Bwanda. 

Dit doen we door: 

o Geld te doneren voor scholing van een aantal jongeren wier familie door 

omstandigheden niet zelf deze kosten kunnen dragen; 

o Geld te doneren om de leefomstandigheden van inmiddels gepensioneerde 

zusters te verbeteren (men kent geen oudedagvoorziening); 

o Geld te doneren voor het verbeteren van de scholing in het algemeen; 
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o Geld te doneren voor specifieke projecten. Dit zijn projecten die in de 

meeste gevallen voorzien in verbetering van de lokale 

leefomstandigheden. 

 

De oudere zusters leven in simpele omstandigheden. Met kleine donaties kunnen 

de leefomstandigheden van deze zusters worden verbeterd door bijvoorbeeld het 

bekostigen van medicijnen, linnengoed en andere hulpmiddelen.  

Er zijn verschillende groepen kinderen/jongeren in Bwanda aan wie onderwijs 

wordt gegeven, waaronder dove- en doofblinde kinderen en kinderen zonder 

ouders of familie. We willen met onze hulp zoveel mogelijk kinderen toegang 

bieden tot onderwijs en de faciliteiten (zoals het financieren van computers) 

hiervoor verbeteren.   

 

1.3 Strategie 

 
Het Bwandafonds voert zelf geen activiteiten uit in Bwanda. De Bannabikira zijn 

verantwoordelijk voor de besteding van de donaties. Jaarlijks wordt er met onze 

contactpersonen van de Bannabikira afgestemd voor welke bestemmingen zij 

financiële ondersteuning behoeven en welke hiervan het meeste prioriteit 

hebben. 

We maken onderscheid in Jaarlijkse (vaste) donaties en incidentele donaties. 

Jaarlijkse donaties worden gebruikt voor drie bestemmingen: de St. 

Theresiaschool, als ondersteuning voor de oudere zusters en schoolgeld voor 

kinderen zonder ouders of familie. 

Incidentele donaties zijn nodig om grotere projecten te ondersteunen, 

bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting of drinkwatervoorziening. Bij deze 

grotere projecten wordt er buiten de vaste donateurs om gezocht naar middelen.   

 

1.4  Activiteiten 
 

Uitgevoerde activiteiten tot nu toe (januari 2021) 

Het Bwandafonds heeft na haar oprichting veel bereikt. In de periode 2008 – 

2020 zijn de volgende activiteiten verricht: 

 

Activiteiten op basis van vaste donaties in de periode 2008 - 2020: 

o Oudere zusters zijn ondersteund door met name het verbeteren van de  

leefomstandigheden, zoals huisvesting; 

o Jongeren zijn financieel ondersteund om onderwijs te kunnen volgen; 

 

Activiteiten op basis van incidentele donaties: 

o In 2017 heeft het Bwandafonds meegedaan met de Vastenactie en een 

eigen doel ingediend via de parochie H Thomas te Alphen aan den Rijn. 
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Dankzij deze donaties zijn er projecten gerealiseerd voor de Mark VII 

school voor dove- en doofblinde kinderen. Er is een waterreservoir 

gebouwd, er zijn veilige kookvoorzieningen gerealiseerd en de school is 

voorzien in landbouwgereedschap; 

o In 2018-2019 is er met behulp van het Tolhuijslegaat van de 

Dominicusgemeenschap te Amsterdam de slaapzaal van de meisjes van de 

Theresia primary School gerenoveerd. 

Geplande activiteiten 

Voor de komende jaren zullen we de lopende vaste projecten zoals onder 

strategie omschreven blijven doen en waar mogelijk intensiveren. 

 

Voor de periode 2021 – 2024 hebben we de ambitie om nieuwe projecten op 

te starten die voorzien in de renovatie of nieuwbouw van de oudere school- 

en internaat gebouwen. Veel van deze gebouwen stammen uit de jaren dertig 

van de vorige eeuw en behoeven een grondige renovatie om de leef- en 

scholingsomstandigheden op het niveau van deze tijd te brengen. Daarbij 

spelen ook het saneren van asbest en in het algemeen verduurzaming van 

gebouwen een rol. 

 

In de praktijk zullen de nieuwe projecten worden aangedragen vanuit 

Oeganda. Deze worden voorzien van een omschrijving en begroting. Op basis 

van deze informatie zal het Bwandafonds in Nederland op de volgende 

manieren fondsen werven: 

- Via de eigen donateurs 

- Middels door het Bwandafonds geïnitieerde activiteiten. 

- Door contact te zoeken met organisaties in Nederland die (vaak op een 

specifiek terrein) geld beschikbaar hebben voor dergelijke projecten. 

2. Organisatie en Financiën 
 

2.1 Bestuur 

 
De volgende personen maken deel uit van het bestuur: 
 

Voorzitter:   Tessel Linders 
Penningmeester: Jan Verkleij 

Secretaris:   Sofie de Groot 
Bestuurslid:  Riet Nouwens 
Bestuurslid:  Nico Wesselingh 

Bestuurslid:  Marloes Wesselingh 
 

Daarnaast kent het bestuur van het Bwandafonds een wisselend aantal algemene 
bestuursleden. Op het moment van schrijven betreft dit Samuel Takken. 
 

Het bestuur vergadert ongeveer 5 keer per jaar. 
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2.2 Communicatie 

 
Het Bwandafonds heeft een eigen website en e-mailadres: 

www.bwandafonds.nl  

contact@bwandafonds.nl 

 

Jaarlijks worden er nieuwsbrieven verstuurd. 

2.3 Financiën 
 

De afgelopen jaren hebben we de projecten in Oeganda met de volgende 
bedragen kunnen ondersteunen: 

 

JAAR 

Steun structurele 

doelen 

Steun 

incidenteel Project/bestemming 

2007  €                     500,00      

2008  €                11.000,00      

2009  €                  3.600,00      

2010  €                  4.300,00      

2011  €                  4.633,00      

2012  €                  2.200,00      

2013  €                  4.150,00      

2014  €                  3.900,00      

2015  €                  5.700,00      

2016  €                  3.000,00      

2017  €                  4.200,00   €     24.613,00  

Vastenactie/Mark VII 
School 

2017    €       4.000,00  

Renovatie meisjes 
slaapzaal 

2018 

             
 €                  3.870,00   €     16.000,00  

Renovatie meisjes 
slaapzaal 

2019  €                  3.600,00      

2020  €                  4.000,00      

Totaal  €                58.653,00   €     44.613,00    
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