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In deze nieuwsbrief vertellen we je over de ontwikkelingen van 

Engage People en de projecten Springs of Joy en Involve’O in 2021 

en we hebben het financieel jaaroverzicht van Engage People voor 

je toegevoegd.   

PARTIN-lidmaatschap 
In 2020, is Engage People lid geworden van PARTIN, een landelijke brancheorganisatie voor 
particuliere initiatieven voor internationale ontwikkeling samenwerking. PARTIN organiseert 
ieder jaar de PARTIN dagen, een inspirerende week voor uitwisseling van informatie en nieuwe 
ontwikkelingen en andere interessante workshops en PARTIN behartigt de belangen van kleine 
particuliere initiatieven.  

In july 2020, heeft Hilly deelgenomen aan een PARTIN-traject voor deelname aan het Kleine 
goede doelen fonds van Wilde Ganzen. Met als doel om steun te vinden voor het installeren 
van elektriciteit, water en bouwen van een speelplaats en hek voor het jongerencentrum van 
Springs of Joy. Als gevolg hiervan, zijn we geaccepteerd door Wilde Ganzen voor het Kleine 
Goede Doelen Fonds en is Springs of Joy nu dit werk aan het implementeren.  

Steun van Stichting Wilde Ganzen voor; Een veilig 
Drop-in centrum voor Springs of Joy 
Vanaf 2020, zijn we gaan samenwerken met Het Kleine Goede Doelen Fonds van Stichting 
Wilde Ganzen. Dit fonds verdubbelt onze opbrengst voor een project. We hebben in overleg 
met Kennie Mugisha, de initiator van Springs of Joy, een project ingediend voor een veiliger 
drop-in centrum voor Springs of Joy. Kennie had in 2019 grond toegewezen gekregen van de 
overheid om een centrum voor de organisatie te bouwen en vorig jaar met steun van een 
andere donor heeft hij 2 klassen en een sanitair gebouw kunnen bouwen. Maar was nog geen 
stromend water, elektriciteit en de buiten plaats voor de kinderen was niet afgebakend en 
stoffig. Het project voor een veiliger Drop-in centrum omhelst de installatie van elektriciteit, 
water, het bouwen van een hek om de compound en het bestraten van de speelplaats. Het 
benodigde budget was € 4.368, waarvan we samen met jullie de helft hebben geworven en 
Stichting Wilde Ganzen de andere helft heeft bijgelegd. We waren gestart met werven in 
Augustus 2020, en in Februari 2021, dankzij een Tikkie-campagne hebben we het beoogd 
bedrag zelfs met € 400 overschreden. De extra € 400 hebben we aan Kennie overgemaakt ter 
ondersteuning voor de COVID-19 uitdagingen.  

9 Maart 2021 heeft Wilde Ganzen het projectbedrag rechtstreeks naar Springs of Joy 
overgemaakt en is Kennie direct begonnen met de werkzaamheden. Hij heeft in dit proces veel 
tegenslagen gehad. Natuurlijk heeft de Lockdown voor vertraging gezorgd, maar veel  
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belangrijk, door COVID-19 zijn de prijzen van constructiematerialen over de kop gegaan en was 
het moeilijk voor Kennie om het werk te doen met hetzelfde budget. Hij heeft de extra € 400 
gebruikt om dit gat wat op te vullen.  

 

 

 

 

 

 

Momenteel heeft het centrum een hek, een bestrate 
speelplaats, lopend water en is er elektriciteit. Factoren die bijdragen aan de veiligheid en 
hygiëne voor de kinderen, aangezien ze hun handen kunnen wassen, zich komen douchen en 
dat er lampen zijn in de toiletten en in andere voorheen donkere hoeken. Ook wordt de 
compound nu verlicht, wat veiligheid geeft, tegen inbraak en ook helpt om de omliggende 
straat te verlichting om misdaad tegen te gaan. De speelplaats is niet meer stoffig, wat beter 
is voor de longen van de kinderen.  

Het Wilde Ganzen project is bijna klaar. Er wordt nog geschilderd en er wordt geprobeerd om 
sport en spel voorzieningen aan te brengen. Kennie zal nog een verslag en financieel report 
geven en dan kunnen we met recht zeggen dat het een succesvol project was en misschien 
een nieuw project samen aanpakken.  

Springs of Joy 
Dagelijkse operatie in Covid-19-tijden 
COVID-19 maakt het leven voor iedereen moeilijk. Het tweede jaar heeft iedereens reserves 
uitgeput en In Uganda waar strenge lockdowns heersen en er nauwelijks steun is voor de 
mensen die hun werk en inkomen verliezen wordt de situatie met de dag grimmiger. De wijk 
Kamwokya, waar Spring of Joy is gevestigd, was al een wijk waar mensen het moeilijk hadden, 
maar door de extra problemen is de wijk luguberder en onveiliger geworden. Er is veel geweld 
en het is zichtbaar dat de kinderen hieronder lijden.  
Dit jaar heeft Springs of Joy een aantal weken het centrum moeten sluiten en dus geen 
activiteiten kunnen uitvoeren voor de kinderen uit de wijk. In de momenten dat ze wel de 
centrum deuren konden openen, konden ze alleen kleine groepen kinderen ontvangen. De 
activiteiten zijn geminimaliseerd tot scholing, het uitdelen van 2 maaltijden per dag en het 
beschikbaar stellen van de faciliteiten voor kinderen om zichzelf en kleren te wassen voor 
persoonlijke hygiëne. Daarnaast continueren ze, wanneer mogelijk de voetbaltraining.  
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Er is een nieuwe uitdaging bijgekomen, omdat Springs of Joy nu moet betalen voor het gebruik 
van het voetbalveld. Tegelijkertijd, zijn alle voetbal materialen opgeraakt of afgedragen maar 
is er in deze tijden geen prioriteit en fondsen voor nieuwe materialen. 

Gemiddeld komen er nog steeds 45 kinderen per dag naar het centrum voor eten, wassen en 
scholing. En voor voetbaltraining.  Samen met de 31 schoolgaande kinderen die gesponsord 
worden door Springs of Joy, zijn er nu 76 kinderen die nog steeds dagelijks in het programma 
participeren.  

De 31 schoolgaande kinderen (waaronder de 7 kinderen die worden gesponsord vanuit 
Nederland) verblijven zoveel mogelijk op hun kostschool. Aldaar, worden zij verzorgd en kan 
hun scholing zo goed mogelijk worden gecontinueerd.  

Brand in Kamwokya 
Afgelopen 23 July, woei er een grote brand in de wijk van Springs of Joy. Het nieuwe centrum 
was net niet aangetast, waar we heel dankbaar voor zijn. Sterker nog, na de brand heeft Kennie 
direct de deuren van het centrum geopend voor de buurt bewoners die zijn getroffen door de 
brand en geen onderdak hadden. Ze hebben hulp gemobiliseerd en matrassen en 
beddengoed, kleding, eten en kookgerei werd gedoneerd door lokale initiatieven. Nu 
verblijven er nog 5 families in het centrum en Kennie is op zoek naar steun om deze families 
te voorzien van materiaal en mogelijkheden om hen te herplaatsen in een permanentere plek. 
Engage People is trots op Springs of Joy, voor het openstellen van de deuren voor de 
noodlijdende buurt bewoners. Het laat de sterke band zien die hij heeft opgebouwd met de 
buurt.  

 

 
 
 
 

Sponsor4Education 
Er zijn nu 8 sponsoren via Engage People, die samen 8 kinderen naar school helpen. Van deze 
kinderen gaan er 5 naar de basisschool, waarvan 1 kind een intellectuele beperking heeft en 3 
naar het voortgezet onderwijs. 

In totaal heeft Engage People in 2020 € 4.000 over kunnen maken aan Springs of Joy. 100% 
van de donor bijdrage gaat naar de kinderen en hun schoolcarrière.  De overhead kosten van 
de stichting worden gedragen door het bestuur.  In Januari 2021 hebben € 2660 kunnen 
overmaken voor het schoolgeld voor de kinderen en in Maart is nog het bedrag van Wilde 
Ganzen € 4.368 gestort op de rekening van Springs of Joy, plus de extra € 400. 

Het nieuwe Drop-in 

centrum bood 

onderdak aan 

slachtoffers van brand 

in de wijk 



4 

 

Involve’O in Oost-Timor 
Naast de ondersteuning voor Springs of Joy, is Engage People, via Hilly Bouwman ook 
verbonden aan de sociale company, Involve’O in Oost-Timor. Oost-Timor is een voormalige 
Portugese kolonie en provincie van Indonesië en is onafhankelijk sinds 2002. Het land is nog 
volop in ontwikkeling en kampt nog met veel achterstand en uitdagingen. Een van de 
uitdagingen is het integreren van mensen met een beperking in scholing en werk en hen 
helpen aan toekomstperspectief. In Oost-Timor leren mensen met een beperking dat zij niet 
naar school hoeven en dat zij niet kunnen werken, er heersen enorme stigma’s en het land 
kampt met een hoog werkloosheidspercentage, wat het extra moeilijk maakt om prioriteit te 
geven aan mensen met een beperking.  Involve’O (Betrekken van jou) wil hier verandering in 
brengen, door te laten zien wat mensen met een beperking kunnen, door hen training en 
mogelijkheid te bieden om inkomsten te werven. Involve’O doet dit door middel van haar 
productie lijnen, van glas en textielproducten, hoofdzakelijk gemaakt van gerecycled of lokaal 
materiaal.  

 

Involve’O is een gestart door Hilly, die nu al vier jaar in Oost-Timor woont en groeit langzaam 
maar gestaag. Er werken 16 mensen als producenten, 3 personeel leden in het management 
en er worden momenteel twee trainingen verzorgd (naaimachine-training en zeefdruk 
training). Hilly investeert 2 dagen per week vrijwillig aan company en coacht de organisatie en 
het team naar nieuwe mogelijkheden. Momenteel heeft de organisatie een stuk land 
aangekocht en zal binnenkort starten met het zoeken van partners en donoren voor het 
bouwen van een fabrieks/workshop. 

Engage People kan helpen om jou met dit project te verbinden, misschien als een vrijwillige 
expert, een donateur of voor uitwisseling van kennis en ervaring of misschien wil je onze 
producten wel verkopen in Nederland.  

Zie de facebook pagina’s van onze productlijnen: @botirmatak en @SUKUTimorLeste . Een 
website is in de maak.  

ANBI status 
Sinds dit jaar hebben we een ANBI-status ontvangen van de belangdienst. Een ANBI is een 
algemeen nut beogende instelling, die door de belasting als zodanig is geïdentificeerd.  We zijn 
blij met deze erkenning van ons werk.  

Het voordeel van een ANBI-status is dat wij als stichting zijn gevrijwaard van het betalen van 
schenk of erf belasting en dat mensen die giften doneren aan de stichting met ANBI-status, 
deze giften (onder voorwaarden) kunnen aftrekken van de belasting. Echter vraagt de 
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voorwaarde wel een vijf jarig commitment aan de organisatie. Zie de website van de 
belastingdienst voor meer informatie als dit voor jou interessant is.  

Financieel jaaroverzicht 2020 

 

Extra dank  
Onze extra dank gaat uit naar jou, voor je steun en vertrouwen in onze organisatie en doelen, 
naar Cathy en Wim Groenendijk, die Springs of Joy een warm hart toedragen vanuit Oeganda.  
Naar PARTIN en Wilde Ganzen die het project mogelijk maakten en ons ondersteunen in ons 
werk.  

Stichting Engage People 
Bestuur: Aniek Bouwman, Cleo Heyen, Hilly Bouwman 
Contact via: hilly.bouwman@gmail.com 
Website: www.engagepeople.nl 
Bankrekening: NL95 RABO 0102 7084 44, T.N.V. A. Bouwman.  

 o.v.v. Engage People en het doel van de donatie 


