Elimu Holland – Jaarverslag 2016
Justus Mulwa
In december 2016 Justus Mulwa zijn driejaren project afgesloten. De hoofddoelstelling was het aantal
ziektegevallen in Manda te verminderen met 20%. Belangrijkste activiteiten: gezondheidsvoorlichting, het
verbeteren van de hygiëne, goede medicijnen beschikbaar stellen.
Uit het overzicht van de behandelingen in de kliniek van Dr. Billah blijkt dat het aantal ziektegevallen dat hij
in 2016 heeft behandeld is afgenomen met 35% ten opzichte van drie jaar geleden.
Overige resultaten 2016
Gezondheid en hygiëne
• Eind 2016 beschikt 75% van de huishoudens over een latrine
• Er zijn 12 vrijwilligers opgeleid om voorlichting en begeleiding te geven
• Op de school is een voorlichtingsprogramma uitgevoerd over gezondheid en hygiëne
• Het project om een drinkwaterreservoir te bouwen is mislukt

Financiën
• De netto-opbrengst van de IT Shop is maandelijks € 120.
• De netto-opbrengst van de apotheek is maandelijkse € 70.
• Justus heeft een sluitend systeem opgezet voor het verstrekken van studiebeurzen
Nieuw vijfjarenplan
Op 1 januari 2017 start Justus met een commercieel bedrijf, waarin hij al zijn activiteiten onderbrengt. Met
zijn bedrijf wil hij de leefomstandigheden in zijn dorp verbeteren. Het bedrijf ontwikkelt commerciële
activiteiten waarmee het inkomen van een aantal bewoners kan worden verbeterd. Deze activiteiten zijn:
Het verder uitbouwen van de IT shop met trainingen en workshops
Het opzetten van een kippenboerderij, waarin een aantal boeren een aandeel hebben
Het belonen van goed presterende studenten (hogere studiebeurzen)
Het inschakelen van studenten als vrijwilligers in de gemeenschap
Aan het eind van deze vijf jaar moet zijn bedrijf zoveel omzet genereren dat het zelfstandig verder kan.
Elimu Holland heeft een overeenkomst afgesloten met het bedrijf van Justus met een looptijd van vijf jaar.
Elimu Holland is aandeelhouder en stelt in 2017 een bedrag beschikbaar van € 350 per maand. Jaarlijks
neemt deze bijdrage met 20% af. Na vijf jaar staat het bedrijf op eigen benen.

In 2016 hebben is onze donateursgroep uitgebreid tot ongeveer 50. We ontvingen een gift van de
Pelgrimshoeve van € 1.000. Het klussenproject leverde bijna € 1.350 op. We hebben voldoende geld in
kas om de studiebeurzen te betalen en te investeren in het bedrijf van Justus.

