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Northern Uganda AIDS Affected Children 

 
Projectnummer:  17-019 
Plaats:  Adola, Lira 
Land:  Oeganda 
Soort organisatie:  Maatschappelijke organisatie 
Aantal personen:  1.800 
 
Achtergrond  
Lira, in noord-Oeganda, werd jarenlang geteisterd door het Lord’s Resistance Army (van 
Joseph Kony), dat kinderen ontvoerde en als kindsoldaten gebruikte. In 2006 waren 1,6 
miljoen mensen op de vlucht, waarvan veel lokaal werden opgevangen in onhygiënische 
tentenkampen, zonder toegang tot opleiding, beroep, of sociale cohesie. Armoede, aids en 
tienerzwangerschappen namen enorm toe. 
Hoewel het LRA al jaren geleden verdreven is uit noord-Oeganda, is de schade van de oorlog 
nog niet hersteld. Inmiddels zijn veel kinderen en tieners die in de kampen zijn opgegroeid nu 
op zoek naar werk. NUAAC is in 2009 opgericht om de slachtoffers van deze situatie een 
kans te bieden hun leven weer op te bouwen. 
 
Doelen  

• De economische en sociale zelfredzaamheid van jongeren en kinderen met aids, 
weeskinderen, en tienermoeders verbeteren; 

• De wederopbouw van noord-Oeganda. 
 

Doelgroep  
Jongeren tussen de 14 en 18 jaar afkomstig uit heel noord-Oeganda, die direct of indirect 
slachtoffer zijn geworden van de oorlog met het LRA. NUAAC geeft prioriteit aan jongeren 
die leven met aids, tienermoeders, weeskinderen en jongeren met lichamelijke beperkingen of 
ernstige verminkingen vanwege de oorlog. 
 
Activiteiten  
NUAAC beheert een grote school die 
opleidingen aanbiedt in de bouw, 
houtbewerking, kleermaken, elektrotechniek, 
autotechniek, computergebruik en loodgieten. 
Deze duren een of twee jaar. Elke opleiding 
heeft tussen de 450 en 800 studenten. Na 
afronding zet NUAAC zich in om voor haar 
studenten een plek in de arbeidsmarkt te vinden. 
Soms wordt gereedschap meegegeven om een 
eigen bedrijf te starten, of brengt de organisatie 
meerdere studenten samen om een bedrijf te 
beginnen. Hierdoor weet meer dan 90% van de 
studenten een baan te vinden. 
 
NUAAC heeft zowel een lagere school als middelbaar beroepsonderwijs? Daarnaast is de 
organisatie actief op het gebied van gezondheidszorg en biedt onderdak aan studenten. De 
organisatie onderhoudt ook een varkensfokkerij en een legbatterij voor kippen. 
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Resultaten tot nu toe  
Sinds de oprichting heeft NUAAC meer dan 10.000 studenten opgeleid. Recentelijk heeft de 
organisatie huisvesting gebouwd voor studenten van de vakschool. Afgestudeerden hebben 
tegenwoordig een kans van 90 procent om een baan te vinden. Daarnaast gaat 10 procent 
verder met een hogere opleiding. 
 
Aanvraag  
NUAAC is een zeer 
grootschalige school. De 
organisatie wordt niet in haar 
activiteiten beperkt door het 
aantal leerlingen of docenten, 
maar door het aanbod aan 
gereedschap waarmee ze les 
kunnen geven. Vaak moeten 
studenten hun gereedschap 
delen en hebben daardoor 
weinig tijd om praktische 
ervaring op te doen. Het beleid 
van de school om gereedschap 
mee te geven aan de meest veelbelovende studenten zorgt eveneens voor een doorlopend 
tekort, ook al komt dat de wederopbouw zeer ten goede.  
Noord Oeganda is hard bezig met de wederopbouw en kan ieder opgeleid persoon en ieder 
stuk gereedschap goed gebruiken. Daarom willen we hen dit diverse pakket aan gereedschap 
leveren. 
 
 
Gevraagd:  

 1 klaslokaalset houtbewerking 

2 klaslokaalsets metselen 

2 klaslokaalsets elektrotechniek 

2 klaslokaalsets loodgieten 

2 klaslokaalsets autotechniek 

2 klaslokaalsets metaalbewerking 

3 handnaaimachines 

2 elektrische naaimachines 

	


