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I.v.m. de Covid-19 pandemie is het bestuur in 2020 niet voltallig
fysiek bijeen geweest. Overleg en besluiten hebben digitaal
plaatsgevonden. De bestuursleden werken 100% onbezoldigd.
Visie en missie en doelstellingen
Stichting LUGA Care is een organisatie die zich inzet voor
verbetering van de leefomstandigheden en ontwikkeling van
kansarme mensen in Uganda, ongeacht ras, sekse of
godsdienst.
Stichting LUGA Care geeft invulling aan haar missie door hulp te
verlenen aan projecten in Afrika, voornamelijk in het dorp
Busaana-Uganda waar Job en Jennie Saku werkzaam zijn.
V.a. de oprichting van Stichting LUGA Care in 2014 tot heden
heeft dit o.a. geresulteerd in een goed gefaciliteerde, officieel in
Uganda geregistreerde school. De Little Angels School heeft
capaciteit voor circa 550 leerlingen die hier kwalitatief goed
onderwijs kunnen volgen binnen een veilige omgeving.
Hoofddoel van Stichting LUGA Care is dat 1/3de v.d. leerlingen
uit kansarme gezinnen gratis onderwijs kunnen volgen. Zij zijn
opgenomen in het kind-sponsorprogramma en verkrijgen naast
onderwijs ook schoolmaaltijden en waar nodig extra hulp in
(nijpende) thuissituaties. Jaarlijks worden zij in hun thuissituatie
bezocht.
Ook medische hulpvraag van kinderen en inwoners van
Busaana en omgeving ligt in de missie van Stichting LUGA
Care. Fam. Saku heeft in de regio een netwerk met diverse
(buitenlandse) stichtingen opgebouwd die kosteloos of voor
geringe vergoeding invulling geven aan deze hulpverzoeken.
Daar waar noodzakelijk worden patiënten begeleid naar- en
contact onderhouden met 1 van de ziekenhuizen van Jinja
(afstand circa 30 km van Busaana)
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Gebeurtenissen en verantwoording:
Ondanks de beperkingen door de corona pandemie kunnen we ook goed nieuws melden in
het jaarverslag 2020. Voor aanvullende informatie over het afgelopen jaar verwijzen we
graag naar de gepubliceerde nieuwsbrieven op de website:
http://www.lugacare.com/nieuwsbrieven/
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Ruim 500 kinderen stonden ingeschreven aan de start van het nieuwe
schoolseizoen (februari 2020) voor dagelijks kwalitatief goed onderwijs en 2
maaltijden op Little Angels School. Een prachtige aanwas weer in leerlingen.
Helaas werd het jaar 2020 overschaduwd door de Corona pandemie.
I.v.m. scheurvorming in plafonds van de lokalen P2 t/m P7 zijn deze vervangen. De
constructie is hoger geplaatst waardoor de probleemvorming (doorhangen) is
ondervangen. (zie foto – onderzijde donkere plint was voorheen de hoogte – er moet
daarop nog geschilderd worden)
Op het schoolterrein stond sinds jaar en dag een kerkje dat door Little Angels School
voorheen werd gebruikt als klaslokaal. Om voor de regio een Sitting Centre te
kunnen zijn (examen locatie) moest deze worden verplaatst. De bouw van het
nieuwe community centre, dat tevens dienst doet als kerk, is gerealiseerd buiten de
schoolcompound. De kosten van verplaatsing en nieuwbouw is gerealiseerd door
een donateur die het werk van LUGA Care vanaf de start financieel ondersteund.
Op de open plek van de kerk (het gebouw was niet meer geschikt voor hergebruik
en is afgebroken) is in 2020 gestart met het nieuwe examenlokaal dat tevens alle
resterende weken gebruikt zal gaan worden als eetzaal.
Uganda werd getroffen door sprinkhanenplagen. (niet in het projectgebied Busaana)
De voedselprijzen zijn in Uganda structureel gestegen, we zullen in de exploitatie
hiermee moeten blijven rekenen.
Van 6 t/m 9 maart hebben 2 bestuursleden fam. Saku bezocht waarbij overleg heeft
plaatsgevonden met alle medewerkers van Little Angels School over de voortgang
en hun wensen geïnventariseerd.
De plaats voor het communitycentre / kerk buiten het schoolterrein is met elkaar
bepaald.
Voor het nieuwe examengebouw binnen de schoolcompound geldt hetzelfde, tevens
heeft overleg met de architect plaatsgevonden.
Op 20 maart zijn de scholen in Uganda gesloten i.v.m. corona.
Jennie heeft in de coronatijd steriele “Mamma kits” geregeld voor veiligere
bevallingen in het dorp Busaana. Er was hier grote behoefte aan nu niet meer naar
een ziekenhuis gereisd mocht worden.
Voedsel en maaltijden zijn waar mogelijk aan de sponsorkids en hulpbehoevende
door fam. Saku met een team van vrijwilligers en medewerkers uitgedeeld. Over
heel 2020 is ruim 10.000 kg gedistribueerd. Buiten deze maaltijden zijn in het
fruitseizoen mangoo’s en sinaasappelen uitgedeeld. Voor een geringe vergoeding
kon dit worden ingekocht bij een bevriende stichting uit het netwerk.
Alle leerkrachten hebben zo mogelijk meegeholpen met de nieuwbouw. Stichting
LUGA Care heeft in 2020 alle salarissen betaald / aangevuld zodat zij een
gegarandeerd inkomen hadden en hun gezinnen konden onderhouden.
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Ook Paul (sponsorleerling van het proefproject vervolgonderwijs) heeft op eigen
initiatief meegewerkt met de bouwwerkzaamheden. Hij wilde graag zo iets terug
doen voor de kans die hem geboden is.
Er zijn digitale lichaamstemperatuurmeters aangeschaft. Bij de ingang wordt nu
iedereen door de security gecontroleerd voor men de schoolcompound op mag .
Na controle door een coronateam van de overheid zijn vanaf 15 oktober de
leerlingen van P7 weer naar school gegaan.
Bijzonder te melden, in het gehele district mochten maar 3 overheidsscholen open
en 2 privéscholen waaronder Little Angels School. Het voelt als een grote
waardering door de overheid die ook zo door de inspecteur is uitgesproken.
Via het FB bericht begin 2021 is door Jennie aan de donateurs van LUGA Care het
volgende verstuurd over het onderwijs van de andere schoolkinderen:
Dankzij u kregen onze schoolkinderen wekelijks uitgeprinte huiswerk pakketjes thuis
zodat ze toch bij konden blijven met de lesstof. Het geeft een goede indicatie hoe
onderwijs is vormgegeven.
Ook in 2020 zijn diverse kinderen en ouderen geassisteerd en geholpen bij
medische zorg. Voor 8 kinderen is speciale bijvoeding verzorgd i.v.m. zware
ondervoeding. Van hen zijn ook enkele in het ziekenhuis opgenomen geweest

Bezoek bestuur maart 2020, goed te zien het verschil in hoogte van het nieuwe plafond
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De onderwijzers hebben volop meegeholpen met de nieuwbouw examenruimte

Het nieuwe Busaana communitycentre – kerk, buiten de schoolcompound zoals dit mogelijk is
gemaakt door een donateur. Hoewel dit oorspronkelijk niet binnen de scope van Stichting LUGA Care
zat was verplaatsing onvermijdbaar i.v.m. de noodzaak van examenruimte.
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Voornamelijk rijst of posho en bonen, uitgedeeld aan gezinnen van sponsorkinderen en
hulpbehoevende bewoners

Stichting LUGA Care is een organisatie die zich inzet voor verbetering van de leefomstandigheden en ontwikkeling van
kansarme mensen in het werelddeel Afrika ongeacht ras, sekse of godsdienst. Dit in het bijzonder in het dorp Busaana
te Uganda. Meer weten over Stichting LUGA Care of wilt u doneren? Kijk op onze website: www.lugacare.com.

Stichting LUGA Care
Klomperweg 115
6741 PG Lunteren
lugacare@gmail.com
www.lugacare.com
Rabobank: NL41 RABO 0171 2992 80
RSIN / fiscaal nummer: 853916251

Uitdelen van de sinaasappelen en mangoo’s zodat vers fruit beschikbaar is. Aan de rechterkant op de
foto zijn de vorderingen van het nieuwe examengebouw – eetzaal goed zichtbaar.

De onderwijzers, security en keukenpersoneel met een eindejaar attentie. We hebben grote
waardering voor hun flexibele inzet en doorzettingsvermogen in deze moeilijke periode.
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Toekomst:
Wereldwijd zijn de gevolgen van de Covid-19 pandemie voelbaar. Waar het rijke westen
progressie maakt met het inentingsprogramma, valt dit in Uganda nog niet mee. Op
moment van schrijven van dit jaarverslag is opnieuw voor 42 dagen een harde lockdown
ingegaan. Nog onvoorspelbaar wat de volledige invloed zal zijn op het nieuwe schooljaar.
Reizen is lastig, op moment is vanuit het projectgebied de stad Jinja waar de
regeringsziekenhuizen staan niet bereikbaar. De grens tussen de districten is i.v.m.
overbrengen van besmetting dicht.
Toch blijft er veerkracht en wordt positief vooruit gekeken door fam. Saku en hun team. De
regiofunctie van de school is door alle ellende juist versterkt.
Bewoners durven ongeacht afkomst, religie etc. met vertrouwen hun hulpvragen te stellen.
Zorgelijk zijn de steeds schrijnendere gevallen van armoede en ondervoeding te noemen.
Voor het nieuwe jaar 2021 zijn de volgende doelen door het bestuur i.o.m. fam. Saku
gesteld:
- Naast kindsponsoring van het basisonderwijs wordt hulp en ondersteuning van
vervolgonderwijs voor deze leerlingen verder uitgebouwd. Met name het
bedrijfsleven hopen we hiervoor enthousiast te krijgen dit financieel te ondersteunen.
- In 2021 zullen de eerste gebouwde klaslokalen geschilderd worden.
Vrijwilligers:
Stichting LUGA Care heeft geen medewerkers in dienst. Er is geen
arbeidsovereenkomst met Job en Jennie Saku. Aan de bijdrage in hun kosten
kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Tot slot:
Dankbaar kijken we als bestuur terug op het jaar 2020.
De communicatie met familie Saku verliep opnieuw transparant en effectief.
Als bijzonder ervaren we ieder jaar weer de enorme betrokkenheid van particuliere
donateurs, stichtingen, bedrijven, kerken en verenigingen. Hierdoor is het werken
onder de kansarme doelgroep voor fam. Saku mogelijk en mogen we ons met
vertrouwen blijven inzetten voor de kinderen van Little Angels School en de inwoners
van Busaana. Namens fam. Saku en bestuur ieder daarvoor heel hartelijk dank.
Ivm. het voorkomen van handtekeningfraude is de getekende versie alleen bij het
bestuur in hardcopy beschikbaar.
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