
Bosbouw, onderwijs en 
werkgelegenheid

Meer info?

Als u wilt helpen, neem contact op met Stichting WakK (Welstand aan kinderen Kagera). Samen voor hoop op 
een betere toekomst! We informeren u graag verder over onze projecten.

www.stichtingwakk.nl     |     info@dewelstand.nl      |     +31 (0)6 14 45 04 88

Aan het werk om de toekomst van de meest 
kwetsbaren in Tanzania blijvend te verbeteren. 

Samen met zeer gedreven lokale mensen die visie 
hebben voor de regio waar zij geboren zijn.

In deze folder geven we een impressie van de 
projecten van Stichting WakK.

Focus van Stichting WakK:

Bosbouw, zodat de natuur weer hersteld wordt en landopbrengsten omhoog gaan.
Onderwijscentra, waar meisjes een vak leren en bosbouwprogramma’s uitgelegd worden.
Onderwijsgeld, waar kwetsbare kinderen een vak leren en meer weerbaar worden gemaakt.
Gastenhuizen, voor stimulering van toerisme en bewustwording.
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Aurelia en haar man Faustin zijn beiden 
professor aan de universiteit in Morogoro in 
het midden van Tanzania. Beiden hebben daar 
een belangrijke functie. Ze is betrokkenen 
bij effectieve armoedebestrijding en het 
tegengaan van verwoestijning. Stichting 
WakK ondersteund de projecten van Aurelia. 
Hier zijn goede redenen voor:

Vertrouwen
De bevolking van dit gebied heeft vertrouwen in 
haar. Daardoor bereiken we binnen korte tijd veel.

Kennis van gebied 
Zij is geboren in deze regio en snapt de problemen 
en de cultuur.

Motivatie
Zij besteedt haar eigen inkomen aan de projecten 
in Nyakashozi en Kituntu of aan meubilair voor het 
educatiecentrum. Dit zijn enkele voorbeelden van 
haar duidelijke betrokkenheid.

Team
Er is een team dat de projecten begeleidt met 
promotie en kennis. Daardoor worden mensen 
voortdurend ondersteund en aangespoord.

GEREALISEERD

Educatiecentrum
Samen met Aurelia is een educatiecentrum 
gebouwd en Stichting WakK heeft voor  
computers, naaimachines en zonnepanelen 
gezorgd. Dit educatiecentrum geeft meisjes een 
kans op een betere toekomst. Meisjes komen 
veel te vaak in prostitutie terecht, of moeten als 
slavinnetje werken. In dit educatiecentrum worden 
weerbaarheidstrainingen en computerlessen 
gegeven. Meisjes krijgen hier een opleiding om 
een eigen kledingatelier te beginnen. 

Bosbouw
Stichting WakK en Greenchoice hebben veel land 
rondom dit educatiecentrum gekocht. Mihumula’s 
en andere inheemse soorten zijn aangeplant; het 
begin van een heel mooi bos met allerlei variaties 
en soorten. Soortgelijke projecten zijn opgezet in:
-Nyaigando: 50 ha. Pinus, Eucalyptus & Mihumula
-Kajunguti: 50 ha. Pinus, Grevelia & Mihumula
-Mugana: 5 ha. Grevelia, Pinus & Mihumula

Samen met de bevolking komt er een groene 
beweging op gang, zodat het mogelijk is met 
beperkte middelen 500.000 bomen te planten.

PROJECTEN MET AURELIA
#bosbouw #educatiecentrum #oliepers

Bomencertificaat: 100 euro voor 1.800 bomen. Je 
verkleint hiermee jouw eigen CO

2
 voetstap en helpt 

kansarme boeren een beter bestaan op te bouwen. 

Met bijdrage van Greenchoice voor ondersteuning  
van projecten en het leveren plantmateriaal (10.000 
euro per jaar).



BOSBOUW EN ONDERWIJS

Bosbouw team en leraren
Aurelia betaalt een team van mensen die de 
bosbouwprojecten ondersteunen met promotie 
en kennis, evenals de mensen die les geven aan 
de 45 kinderen in het educatiecentrum. We willen 
haar daar graag in steunen, zodat het werk door 
blijft gaan en grotere impact kan krijgen.

Oliepers
Bij het educatiecentrum wil Stichting WakK ook de 
olieproductie stimuleren met een eigen oliepers.

Het grote “Bisdom-plan”
Als we steun krijgen, kunnen we alle parochies 
van het bisdom Bukoba activeren om bos aan te 
planten. Dan bereiken we een gebied zo groot 
als Nederland. Zo krijgen de kleine projecten van 
Stichting WakK plotseling heel veel impact!

BOMENCERTIFICAAT

Als de bevolking hun eigen areaal bos uitbreidt 
met steun van de universiteit van Morogoro en 
de financiële bijdrage van Greenchoice helpt om 
de kwekerijen op peil te houden, dan kunnen we 
met onze certificaten van 100 euro dit systeem 
in stand houden en uitbreiden. Het streven is 
om ieder jaar 500.000 bomen te planten. Alleen 
serieuze planters mogen in het programma 
meedoen.

Door het kopen van dit certificaat, helpt u de 
mensen een beter bestaan op te bouwen en 
compenseert u uw CO

2
 uitstoot. Dit is een van de 

manieren waarop u Stichting WakK kan helpen.

Vraag voor meer informatie naar de folder 
“Bosbouw voor kansarmen; CO

2
 compensatie voor 

u” of download deze op www.stichtingwakk.nl.

Stichting WakK ondersteunt weeskinderen. 
Veel weeskinderen kunnen niet studeren, 
omdat er geen geld is. Dit maakt ze kwetsbaar 
voor uitbuiting. Door het betalen van 
schoolgeld geven we ze een kans op een 
goede toekomst en kunnen ze later meehelpen 
met de projecten die we nu opzetten.

GEREALISEERD

Middelbare school
We ondersteunen 25 middelbare scholieren. We 
betalen schoolgeld, schoolkleding en boekengeld. 
Deze zijn heel gemotiveerd en kunnen goed leren. 
De Theresian sisters ondersteunen nog veel meer 
weeskinderen. 

In Kituntu is een centrum gebouwd waar kinderen 
een vak leren en meer weerbaar worden gemaakt. 

Ambachten leren
In Kashozi is een timmerwerkplaats, waar 
gereedschap nodig is. Hier krijgen jongens 
een opleiding voor de bouw en meubelmaker. 
Meisjes gaan naar de huishoudschool met een 
kledingatelier om zichzelf ook van inkomsten te 
kunnen verzekeren.

WEESKINDEREN
#naarschool #toekomst

Ieder jaar is 3.000 euro nodig om kinderen naar 
school te kunnen laten gaan en zo een kans op een  
betere toekomst te geven.



Stichting WakK wil het verouderde convent 
van de Theresian Sisters restaureren. Mugana 
was naast Kashozi één van de eerste plekken 
waar Nederlandse en Ierse priesters en 
zusters neerstreken en heeft historische 
waarde. Na ruim 100 jaar is het oude klooster 
in een slechte staat.

GEREALISEERD

Er is een gebouw gerealiseerd met 10 
slaapkamers, badkamers, toiletten, wasplaats en 
watervoorziening. Een ander gebouw met keuken, 
eetzaal en gemeenschappelijke ruimte ziet er ook 
fantastisch uit. Er is een bibliotheek aanwezig, 
die Silvery iedere zaterdagmorgen belangeloos 
beheert.

GASTENHUIS EN EDUCATIECENTRUM

Stichting WakK wil het klooster meer functies 
geven. 

Gastenhuis
Omdat Mugana een bedevaartplaats is 
(Nyakadjoga is het kleine Lourdes), komen er 
gastenkamers in het klooster.

Computerlessen 
Computerlessen kunnen een nieuwe kans geven 
voor kansarme bevolking, Zeker wanneer internet 
beschikbaar wordt. Maar nu ook al met banen in 
de administratieve sector.

Internet
Internet biedt kansen voor mensen om voor hun 
eigen onderwijs te zorgen. Mede daarvoor gaan 
we internet aanleggen met de kennis van Joseph 
Sekiku, een lokale ondernemer. 

Oliepers
Met een oliepers plaatsen kunnen de lokale 
boeren palmnoten laten persen. Er is behoefte 
aan deze olie en de afzetmogelijkheden van de 
olie wordt onderzocht. Dit is een hele nieuwe bron 
van inkomsten die past bij de regio en met weinig 
moeite opgezet kan worden. Met het restproduct 
zouden dieren gevoed kunnen worden.

Renovatie
Om dit mogelijk te maken, moet het klooster 
opgeknapt worden. Omdat vroeger niet met 
cement, maar met leem gebouwd werd, is nu 
de hoek aan de lage kant ingestort. De kozijnen 
van de mooie kapel moeten vervangen worden. 

RENOVATIE VAN EEN OUD 
KLOOSTER
#oliepers #guesthouse #onderwijs

Een lokale aannemer heeft de kosten begroot op 
12.000 euro voor het opknappen van het klooster.

Kosten internet en oliepers samen 4000 euro. Dit 
zou in de vorm van een lening kunnen, omdat 
er betaald wordt voor het gebruik van deze 
voorzieningen.



St. Therese zusters vragen ondersteuning 
om verder te gaan met de herbebossing van 
gebieden. Zij hebben 40 hectare land voor 
bosbouw aangekocht bij Kijwire. Rond de 
bossen moet een firewall komen, zodat er 
bescherming is tegen brandhaarden. 

GEREALISEERD

Bosbouw
Er is vijf hectare door basisschool in Mugana 
beplant met fruitbomen: Mango, Avocado, Citrus, 
Guava. Een andere basisschool in Mugana heeft 
twee hectare Pinus en Eucalyptus geplant. Een 
middelbare school in Bwanjai heeft vijf hectare 
fruitbomen en Pinus aangeplant.    

Onderwijs
Beide basisscholen in Mugana hebben van 
Stichting WakK veel meubilair gekregen. Een van 
de scholen is door WakK gerenoveerd. Ook zijn 
2 nieuwe woningen voor onderwijzers gebouwd, 
zodat onderwijzers er langer kunnen verblijven en 
lesgeven.

De middelbare school in Bwanjai heeft tien 
naaimachines en tien computers gekregen.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Op de middelbare meisjesschool Hekima 
van de zusters in Kashozi zitten 560 meisjes 
die voorbereid worden op wetenschappelijk 
onderwijs. Dit is een school met internaat en 
fungeert als modelschool. Er is 30 hectare 
land gekocht, maar er is geld nodig voor 
plantmateriaal, zaaizaad en bemesting om de 
bomen een goede start te geven. Er is al tien 
hectare modelbos, want zuster Esther is bioloog. 
Deze school heeft WakK een container gegeven 
vol met schoolmeubilair uit Leeuwarden en 50 
computers en 70 naaimachines.

Ook bij Kajunguti is een aanvraag om rond de 
nieuwe private school van de zusters een bos 
aan te planten met fruitbomen, oorspronkelijk 
voorkomende bomen voor schaduw en 
productiebos. In Mwemage is een bosbouwproject 
van tien hectare gestart door de zusters.

Rond Mugana staan veel scholen. Er zijn twee 
mensen aangesteld, die bosbouw in en rond de 
scholen gaan promoten en ondersteunen met 
plantmateriaal en kennis.

BOSBOUWPROJECTEN 
MET KINDEREN
#bosbouw #onderwijs #toekomst

Door 10.000 euro per jaar investeren, is het 
mogelijk 20 hectare bos per jaar aan te planten en 
te laten onderhouden.
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Joseph Sekiku van Fadeco is altijd onderweg, 
heeft internationale bijeenkomsten en 
spreekbeurten, maar heeft ook een ambitie om 
zijn geboortestreek, waar zijn ouders vandaan 
komen, te ontwikkelen. 

GEREALISEERD

Groene stroom
Er is geen elektriciteitsnet rond Nyakasimbi. 
Daarom zijn twee kleine windturbines en een 
grote generator op biobrandstof geplaatst. Met 
Vita Activa zijn acht zonnepanelen geïnstalleerd.

Computerlessen
Er zijn 30 computers geleverd aan het centrum 
van Fadeco in Nyakasimbi. Nu er stroom is, kan 
Joseph Sekiku computerlessen geven.

Bosbouw
Samen met lokale boeren zijn al 50.000 bomen 
aangeplant. Het streven is ieder jaar 500.000 
bomen te planten.

Tractoren
Er zijn 2 tractoren op biodiesel geleverd met ploeg 
en trilcultivator. Met geld voor materialen kunnen 
deze tractoren ingezet worden voor bosbouw.

Het centrum van Fadeco in Nyakasimbi is nog niet 
klaar, maar het werkt. Het is een plaats met veel 
potentie en een man met visie.

RADIO FADECO

Radio Fadeco is radiostation in Kagera. Het is 
een succes en bereikt de hele regio. Deze radio 
promoot goed grondgebruik en bosbouwprojecten. 
Hierdoor kunnen we een groot gebied bereiken 
en boeren blijven ondersteunen met kennis en 
informatie.

 PALMOLIE

Binnenkort wordt er een nieuw project gestart. 
Er zijn op dit moment geen biobrandstoffen voor 
de generator en tractoren. Maar overal staan 
palmbomen, die de boeren nog niet benutten. 
Dit is een nieuwe mogelijkheid om met lokale 
middelen een nieuwe inkomstenbron aan te boren.

Oliepers
We willen de palmen gebruiken om palmolie 
te produceren. Hiervoor zijn enkele oliepersen 
nodig die we lokaal kunnen kopen. Deze palmolie 
kan gebruikt worden als biobrandstof. En om de 
boeren een gegarandeerde afzet te geven, wordt 
de palmolie in de nabijgelegen steden verkocht. 
Joseph Sekiku heeft het netwerk om deze 
afzetmarkt te realiseren.

Het restmateriaal van de palmnoten is uitstekend 
krachtvoer voor dieren. Dit kan nieuwe varkens- 
en melkveehouderijen op gang brengen. 

Zo zorgt palmolie voor een extra inkomstenbron, 
maar ook voor een extra motivatie om bomen te 
planten en andere mogelijkheden van inkomsten 
op te pakken of uit te breiden.

FADECO
#bosbouw #oliepers #nieuwekansen

De oliepers is 3000 euro en benodigde werktuigen 
(kiepwagen, grondboor) 6000 euro. 

Deze bedragen kunnen als lening gefinancierd 
worden. Door ieder jaar 200.000 bomen te planten 
kan de lening worden afgelost (bomen planten 
wordt beloond door Greenchoice).


