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Project aanvraag 176 

People Concern Children’s project 
 

 

Wat achtergrond informatie over dit project. 

De organisatie is gestart in april 2006, met als doel om achtergestelde kinderen 
een basis educatie programma te bieden. 

In de sloppenwijken van Kabalagala waren veel kinderen die niet naar school 
gingen.  
Een klein groepje waaronder de oprichter Moshin Juma, kwam bij elkaar om te 

bedenken wat ze daar aan konden doen, om er voor te zorgen dat deze kinderen 
toch iets zouden leren. Zij besloten om een klein alfabetiseringscentrum op te 

zetten. Het had in het begin nog geen naam, maar ze begonnen met het lesge-
ven aan 26 kinderen. Na een paar maanden waren het al 65 kinderen, de be-
hoefte was groot en later in dat jaar waren het al 100 kinderen. 

In 2008 kreeg de organisatie een naam en in 2009 zijn ze officieel georganiseerd 
als een CBO (community based organisation).  

Dit project werkt samen met kunstenaars (die o.a. sieraden maken) die de kin-
deren trainen in het maken van crafts, als een vaardigheid die ze kunnen gebrui-
ken om in de toekomst geld te verdienen. Deze crafts vormen tegelijkertijd een 

inkomsten bron voor het children's project. 
Op kleine schaal wordt dit project ondersteund door organisaties en individuele 

mensen, o.a. in de vorm van giften (school boeken, kleding, eten (kinderen ko-
men vaak met een hongerige maag op het centrum aan) en andere geld dona-
ties. Het doel van het centrum is om de brug te slaan tussen bevoorrechte en 

achtergestelde kinderen, tussen wezen en kinderen met ouders, tussen kinderen 
die analfabeet zijn en kinderen die kunnen lezen/schrijven. 

De bedoeling is om de kinderen te bekwamen in het maken van crafts, maar ook 
in het spelen in theater voorstellingen. 
Het gaat ook om het zelf bewustzijn en de eigenwaarde van de kinderen te verg-

roten. 
Aan Kwataniza wordt het verzoek gedaan om geld te doneren voor het verbete-

ren van de pitlatrines (die in een verschrikkelijke vieze staat verkeren en heel 
onhygiënisch zijn) en voor wat meubilair een schoolbord etc. in het klaslokaal. 
Op het ogenblik komen er zo'n 135 kinderen naar het centrum. 

Het is geen officiële school, maar de kinderen doen wel examens, want die testen 
kun je kopen. 
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Hieronder vind je het budget. 
 
PROPOSED BUDGET FOR IMPROVING THE TOILET AND KITCHEN FACILITY AT 

PEOPLE CONCERN CHILDREN’S PROJECT 
ITEMS QUANTITY UNIT COST AMOUNT 
Toilet seats 2 pieces 65,000 130,000 
Doors  2 pieces 130,000 260,000 
Bricks  300 pieces 210 63,000 
Cement  3 pieces 30,000 90,000 
Vent pipes 4 pieces 36,000 144,000 
Solvent cement 3 pieces 7,500 22,500 
Manhole cover 1 piece 250,000 250,000 
Emptying toilet 4 trips 120,000 480,000 
Vent traps 2 pieces 6,000 6,000 
Sand plasta and lake 1 trip 230,000 230,000 
Stones 1 tonn 180,000 180,000 
Hand washing can with 

tap 
1 piece 140,000 140,000 

Transport for all items  125,000 125,000 
Labour  270,000 270,000 
CLASSROOM EQUIP-

MENT 
   

Benches  6 piece 25,000 150,000 
Tables  6 pieces 68,000 408,000 
Blackboard paint  4 litres 13,000 52,000 
Thinner 2 litres 13,000 26,000 
Brush 2 pieces 3,000 6,000 
TOTAL   3,032, 500 

 
Voor Kwataniza gaat het om een bedrag van €  1000,-- 

April 2012. 

Adres is: 

Po Box 34826 Kampala 
Mob. 0782312600  

E-mail:  pccuganda@gmail.com / Moshinjuma@yahoo.com  
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Verslag project 176  

People Concern Children’s project 

 

De organisatie heeft verantwoording afgelegd aan de hand van de financiën. Er is 

geen geschreven verslag en ook geen foto’s van dit project. 

JANUARI 2014. 

 

 

Bijgaand bijbehorende bonnen. 

mailto:kwataniza@planet.nl


 



 

 



 

 

 

 


