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Activiteiten overzicht Stichting Naminya 
2018 
 
Stichting Naminya houdt zich bezig met het ondersteunen van lokale projecten in het buurtschap Naminya 
in Oeganda. Dit doen wij samen met de lokale school Noah's Ark Academy Naminya (NAAN).  
In dit activiteiten overzicht zetten we voor de periode januari-december 2018 uiteen welke activiteiten 
Stichting Naminya heeft uitgevoerd.   
 
Algemene historie. 
Noah's Ark Academy Naminya (NAAN) is een lokale school die de kinderen van het buurtgemeenschap 
Naminya opvangt en een basisopleiding biedt. NAAN is begonnen als een dagopvang voor kwetsbare 
(wees)kinderen in het buurtschap Naminya. Daarna is NAAN gestart met basisonderwijs. Het doel is om de 
talenten en vaardigheden van de kinderen te ontwikkelen, zodat zij zelfvoorzienend worden en daarmee 
een positieve bijdrage aan de gemeenschap leveren. Tot slot heeft NAAN een 'community outreach' 
programma. Denk hierbij aan voorlichting met betrekking tot basishygiëne en opvoeding. 
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Werkbezoek. 
Eind 2018 hebben Ravian en Renate Gerritsen een werkbezoek gebracht aan de school. Tijdens dit bezoek 
is net als alle voorgaande jaren de administratie gecontroleerd. Daarnaast werd er uitgebreid gesproken 
over de bouwactiviteiten die op dat moment liepen en de bouwplannen voor 2019. 

 
 
 
Bouw van de school 
Begin 2018 heeft stichting Naminya financiële ondersteuning geboden voor het inrichten van het zevende 
klaslokaal. In februari kon dit klaslokaal in gebruik worden genomen.  
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Juni 2018 heeft Stichting Naminya financiële ondersteuning geboden voor het bepleisteren van een de 
buitenkant van de lokalen. Tevens is de waterafvoer bij de toiletten verbeterd.  
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Eind 2018 heeft Stichting Naminya financiële ondersteuning geboden voor het bouwen van het achtste 
klaslokaal. 
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Lesgeld (wees)kinderen. 
In 2017 heeft Stichting Naminya 30 kinderen financieel kunnen ondersteunen in het naar school gaan. De 
steun bestond uit het betalen van de lesgeldkosten. De financiële middelen voor deze steun waren 
afkomstig van donaties van vaste donateurs. Tevens is 1 vrouw ondersteund in haar opleiding tot leraar. 

 
 
Verkoop op rommelmarkten. 
Jaarlijks verkoopt Renate Gerritsen samen met een vaste vrijwilliger op een rommelmarkt gedoneerde 
spullen. De opbrengst is rechtstreeks naar de stichting gegaan.  
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Kledinginzameling. 
Zoals elk jaar zamelt de stichting kleding in voor de verkoop op de rommelmarkt en voor de kinderen in 
Oeganda. Zowel zomer- als winterkleding, kinder- en volwassenenkleding is welkom.  
Er zijn diverse inzamelpunten in Nederland:  
 

Plaats* Tijd  
Arnhem Alleen op afspraak 
‘s-Heerenberg Overdag 
Apeldoorn** Overdag**  
Ermelo Overdag 
Vlijmen Overdag 
Geldrop (kantoor H&I St. Anna Ziekenhuis) Overdag (kantoortijden) 
Utrecht Alleen op afspraak 
IJsselstein (Utrecht) Overdag 

* Voor het exacte afleveradres en een indicatie wanneer u kleding komt brengen, vragen we u om contact 
op te nemen met Renate Gerritsen via info@stichtingnaminya.nl of telefoonnummer 06-48 62 85 55. 
**Gesloten kledingzakken kunnen over de poort gedeponeerd worden. Indien u de spullen persoonlijk wilt 
overhandigen, dan op afspraak. 
 
Stichting Naminya Foundation 
Curielaan 14 
5251 XZ  Vlijmen 
Tel: 06-48 62 85 55 
 
www.stichtingnaminya.nl  
IBAN: NL54 SNSB 0926 4301 81 
t.a.v. Stichting Naminya, Vlijmen 
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