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Stichting Imikaaa 

 

De 17 doelen van de 

Verenigde Naties 
 

De Sustainable Development Goals (SDG’s) 

zijn zeventien doelen om van de wereld een 

betere plek te maken. Ze zijn een mondiaal 

kompas voor uitdagingen als armoede, 

onderwijs en de klimaatcrisis.  

Kijkend naar ons doel; de leefomstandigheden 

van straat- en weeskinderen in Uganda 

verbeteren, kunnen wij bijdragen aan een 

aantal van deze zeventien doelen. 

Geïnspireerd op de doelen van de Verenigde 

Naties willen wij bijdragen aan betere 

leefomstandigheden, een kans op onderwijs, 

genoeg voedsel, schoon water en sanitair en 

een goede gezondheid.  

  

Hallo allemaal! Welkom bij weer een nieuwe nieuwsbrief. Het heeft even op zich laten 

wachten vanwege drukke tijden met onder andere afstuderen, maar we zijn er weer! 

Momenteel ben ik, Imke, bezig met een traineeship gericht op de Sustainable Development 

Goals van de Verenigde Naties. Eén dag in de week werk ik aan een project voor het bedrijf 

PlanMen om te kijken hoe zij hun diensten kunnen verduurzamen. Daarnaast krijg ik door 

middel van trainingen nog meer inzicht in de Ontwikkelingsdoelen en hoe deze in de 

praktijk kunnen worden toegepast. Aangezien wij ons met Stichting Imikaaa ook richten op 

een aantal van deze doelen wil ik daar in deze nieuwsbrief wat dieper op in gaan.  

Daarnaast zullen we ook de huidige situatie in Oeganda met jullie delen, met goed nieuws 

maar ook met minder nieuws..  

Lees vooral verder! 
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Een ander belangrijk doel is doel 4; kwaliteitsonderwijs. Door 

voldoende geld in te zamelen streven wij ernaar dat wij alle 

kinderen altijd naar school kunnen sturen.  

Een kans op onderwijs betekent ook een kans op een betere 

toekomst. Onderwijs is het fundament voor een duurzame 

ontwikkeling. Niet alleen geeft goed onderwijs een positieve 

impuls aan het leven van een individu en zijn of haar 

omgeving, het geeft mensen ook de instrumenten om 

antwoorden te formuleren op de grote uitdagingen waarmee 

we kampen in de wereld.  

 

 

  
 
 
Hiermee te maken heeft ook het tweede doel; geen honger. 
Het streven van dit doel is dat in 2030 niemand meer honger 
lijdt en dat iedereen toegang heeft tot veilig, voedzaam en 
voldoende voedsel.  
 
Wij stimuleren het verbouwen van eigen voedsel in Oeganda. 
Mama Justine verbouwt zelf verschillende soorten voedsel en 
leert de kinderen hoe zij dit moeten doen, waardoor ook zij 
leren zelfvoorzienend te zijn. Daarnaast dragen wij bij aan 
voldoende voedsel door donaties te sturen waar zij eten van 
kunnen kopen. Met een groep van ongeveer 25 kinderen is er 
iedere dag namelijk heel veel nodig! 
 

 
 

Als eerste doel 1; geen armoede. Met dit doel moet er een 
einde komen aan extreme armoede. Armoede is meer dan 
alleen beperkte financiële middelen. Armoede is het gevolg en 
de oorzaak van problemen met het kunnen realiseren van 
mensenrechten op andere gebieden, zoals arbeid, 
gezondheid, huisvesting en onderwijs.  
 
Met behulp van onze donateurs proberen wij ervoor te zorgen 
dat mama Justine en de kinderen niet in extreme armoede 
hoeven te leven, waardoor ze betere kansen hebben voor de 
toekomst. Wij voorzien hierbij in de basisbehoeften, zoals 
onderdak en voldoende te eten. 
 

Ook dragen wij bij aan doel 3; goede gezondheid en welzijn. 

Gezonde mensen zijn de basis voor gezonde economieën. 

Het voorkomen van voortijdige sterfte door ziekte of mentale 

problemen staat hierbij op de agenda. 

Wij zorgen ervoor dat mama Justine en de kinderen de zorg 

krijgen die zij nodig hebben, door ervoor te zorgen dat zij 

een goede dokter en medicijnen kunnen betalen wanneer 

dat nodig is. 
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Doel 6; schoon water en sanitair, is in landen als Oeganda ook 

enorm van belang. Dit doel hangt samen met de andere doelen, 

zoals gezondheid en voeding. Toegang tot schoon water, sanitaire 

voorzieningen en goede hygiëne is een mensenrecht, maar in 

Oeganda niet vanzelfsprekend.  

 

Stichting Imikaaa draagt bij aan dit doel door onder andere de 

bouw van waterputten. Hierdoor hebben wij niet alleen voor mama 

Justine de toegang tot drinkwater verleend, maar voor nog veel 

meer mensen die in de omgeving van de waterput wonen.  

 

 

Samen sterk voor een duurzame wereld! 

 

Voor meer informatie over alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen kun je altijd terecht op de 

website van SDG Nederland; https://www.sdgnederland.nl/ 

 

En als je hier nog vragen over hebt dan horen wij dat natuurlijk ook altijd graag! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sdgnederland.nl/
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Nieuws uit Kampala 
Het is alweer even geleden dat wij zelf in Oeganda zijn geweest en hebben kunnen zien hoe het 

daar gaat. Sinds die tijd hebben wij gelukkig nog altijd kunnen bijdragen aan genoeg te eten en 

drinken voor alle kids. Daarnaast betalen wij nog steeds iedere maand de huur van het huis en 

ieder kwartaal zorgen wij ervoor dat alle kinderen weer naar school kunnen. Wij zijn blij en 

dankbaar voor iedereen die meehelpt zodat wij dit nog altijd kunnen doen.  

Wel merken ze ook in Oeganda dat het leven steeds duurder wordt. Eten en drinken wordt steeds 

duurder en zeker voor een groep van ongeveer 25 kinderen. Een kilo bonen kost nu ongeveer 

€1,50. Dit is een heel belangrijk onderdeel van de maaltijden en er zijn heel wat kilo’s nodig om 

zo’n grote groep te voorzien van eten. Daarom blijft alle hulp welkom!  

 

 

 

 

➢ Mama Justine in haar 

‘keuken’, met liefde aan het 

zorgen voor weer een 

voedzame maaltijd. 

➢ Poseren in de nieuwe 

schooluniformen! 
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Een nieuwe lockdown?                        Naar Oeganda! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals jullie misschien wel weten maakt Justine met regelmaat yoghurt, om te verkopen en ook 

om zelf te gebruiken. Nu kregen wij onderstaande foto van Justine doorgestuurd en zeg nou 

zelf, daar wordt je toch vrolijk van! Daar sluiten we deze keer de nieuwsbrief mee af. Wil jij ook 

bijdragen aan het geluk van deze mensen? Alle kleine beetjes helpen! Zelfs een bedrag van 

€1,50 kan al een verschil maken, hiermee kunnen ze weer een kilo bonen kopen. Doneren kan 

eenvoudig via deze link; https://whydonate.nl/nl/fundraising/stichting-imikaaa of rechtstreeks 

naar onderstaand rekeningnummer, en volg onze socials voor nog meer nieuwtjes en foto’s 

tussen de nieuwsbrieven door! 

 

 

 

 

 

 

 

Minder goed nieuws is dat er weer een 

aantal gevallen van ebola in Oeganda zijn 

gemeld. Een ernstige infectieziekte die 

voornamelijk voorkomt in Afrikaanse landen. 

Aangezien er geen goede behandeling is 

tegen ebola heerst er meer angst, ook bij 

Mama Justine. De gebieden waar het nu 

heerst zijn in lockdown, waardoor hopelijk de 

verdere verspreiding wordt geremd. 

Momenteel is het nog niet in de buurt van 

waar mama Justine en de kinderen wonen, 

dus we hopen dat dat zo blijft! 

 

 

Zolang ebola geen roet in het eten 

gooit is het goede nieuws dat Astrid 

in januari weer naar Oeganda gaat! 

Zij zal hier vier weken zijn en kan dan 

dus weer even van dichtbij zien hoe 

het allemaal gaat en wat er met al 

onze hulp gebeurt of wat ze nog 

nodig hebben. Uiteraard zullen wij 

jullie dan van al haar avonturen op 

de hoogte houden! 

https://whydonate.nl/nl/fundraising/stichting-imikaaa
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Bedankt voor jullie inzet en interesse! 

Namens Imke, Pim & John 

 

Wil jij ook bijdragen aan betere leefomstandigheden voor deze kinderen? 

NL63 ABNA 0844 9456 68 t.n.v. Stichting Imikaaa 

www.stichtingimikaaa.com 

Volg, like en deel, op Facebook en Instagram 

@ Stichting Imikaaa 

 

 

 

http://www.stichtingimikaaa.com/

