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“Heal the World Miracle Community Organization Nederland” of wel HWMCO-Nederland is in 2016 
in het leven geroepen met als doel kansarme en noodlijdende kinderen in Oeganda een 
menswaardige toekomst te bieden.  
 
Vorig jaar hebben we met ons gezin ons eerste project, HWMCO-Uganda, bezocht. Inmiddels hebben 
we in het land ook een tweede project NiCA, waaraan een zeer speciale betekenis verbonden is. Ik 
ben onlangs teruggekeerd van mijn tweede reis naar Oeganda gedurende welke ik beide projecten 
bezocht heb. 
 
Hieronder volgt een omschrijving van beide projecten en welke doelen wij voor beide nastreven:  
 

HWMCO-Uganda 
“Heal the World Miracle Community Organization Uganda” (HWMCO-Uganda) is opgericht en wordt 
sindsdien geleid door Happy Mbabazi (1996). Al vanaf dat hij een kleine jongen was is hij zich ervan 
bewust geweest dat hij dolgraag mensen wil helpen. Happy komt zelf uit een hele arme familie. 
Hoewel hij de op één na jongste van het grote gezin was, voelde hij zich al op jonge leeftijd 
verantwoordelijk voor zijn familie en wilde hij in hun levensonderhoud voorzien. Hij begon met het 
verkopen van jackfruits, een heerlijke lokale fruitsoort. Dat kon hij doen omdat er een jackfruitboom 
in de tuin van de familie groeide. Ondanks dat het rondtrekken om zijn fruit te verkopen enorm 
zwaar was voor Happy, lukte het hem het noodzakelijke geld bijeen te krijgen waarvan de familie kon 
overleven. 
 
Nadat hij een paar jaar fruit verkocht had besloot Happy te gaan dansen om in het levensonderhoud 
van zijn familie te voorzien. Hij danste op straat, soms ook of feestjes, en slaagde er ook op deze 
manier in zijn familie te helpen. Op een bepaald moment werd hij zich bewust van Michael Jackson’s 
dansen en begon hij zichzelf daarin te trainen. Happy’s nieuwe dansstijl werd door steeds meer 
mensen gewaardeerd en het dansen begon hem meer geld op te leveren. Het succes dat hij had met 
het dansen als Michael Jackson motiveerde Happy om zich in de man en hetgeen hij gedurende zijn 
leven bereikt had te verdiepen. Hij raakte zodanig onder de indruk van het vele liefdadigheidswerk 
dat Michael Jackson verricht had, dat hij zichzelf een eed zwoer. Happy zwoer dat hij, wat er ook zou 
gebeuren, duizenden mensen zou gaan helpen en daarbij zijn aandacht vooral op kinderen zou 
richten. Dit was het punt, in 2011, dat Happy, op 14-jarige leeftijd, begon te werken aan wat 
HWMCO-Uganda zou worden. 
 
HWMCO-Uganda bevindt zich tegenwoordig zowel in de hoofdstad van Oeganda, Kampala, alsook in 
het kleine dorpje Mbaba, dat gelegen is in het Kiruhura district. De nadruk ligt op het dorp Mbaba. 
Happy organiseert daar allerlei activiteiten voor jonge kinderen, waaronder het leren van 
ambachten, het bespelen van koperblaasinstrumenten, culturele zang en dans, puzzelen en 
spelletjes, gymnastiek oefeningen. Basisvaardigheden lezen en Engels worden spelenderwijs in het 
programma meegenomen.  
 
Happy heeft diverse lange termijn doelen voor HWMCO-Uganda gesteld; HWMCO-Nederland is 
opgericht met de bedoeling hem te helpen met het bereiken van die doelen.  
 
Happy’s eerste doel is om in het dorp Mbaba een gebouw met een schoon drinkwatervoorziening te 
realiseren, “Miracle Joy Centre” genaamd, van waaruit alle activiteiten die hij aanbiedt georganiseerd 
kunnen worden. Beroepsgerichte trainingen,  zoals bijvoorbeeld naaien en timmeren, zullen aan het 
programma worden toegevoegd. Ook allerlei buitenactiviteiten en projecten zullen stap voor stap 



deel van het geheel gaan uitmaken; te denken valt daarbij aan sportactiviteiten , maar ook aan een 
boerderij, waar naast een kippenfarm ook een paar koeien gehouden zullen worden.  
Essentieel om te noemen is dat alle activiteiten zodanig georganiseerd zullen gaan worden dat er 
inkomsten voor HWMCO-Uganda mee gegenereerd worden. 
 
Op termijn, als al het bovenstaande gerealiseerd is en soepel loopt, wil Happy zijn ultieme droom 
realiseren: een weeshuis dat de naam “Miracle Joy Orphanage” zal dragen. 
Alle gestelde doelen zullen stap voor stap gepresenteerd worden en elk volgend doel zal pas 
gerealiseerd worden nadat de benodigde fondsen zijn ingezameld. Voorafgaand aan alles is het 
noodzakelijk voor Happy dat de financiële middelen beschikbaar komen om het stuk grond, dat hij 
momenteel in bezit heeft, te kunnen uitbreiden. 
 
Tijdens mijn recente reis naar Oeganda heb ik het project weer bezocht. Ik heb er tijd met de 
kinderen doorgebracht en er diverse 
materialen gedoneerd. Daaronder uiteraard 
een hoeveelheid T-shirts, afkomstig van 
basisschool de Meent, door Uden 
WereldWijd aan ons toebedeeld. De T-shirts 
zijn met groot enthousiasme ontvangen! 
Naast de T-shirts heb ik er ook een paar, in 
Nederland gekochte, kleine waterfilters 
achtergelaten. Een definitieve 
watervoorziening kan pas gerealiseerd 
worden in combinatie met het genoemde 
Miracle Joy Centre, maar vooruitlopend 
daarop krijgen de kinderen nu alvast schoon 
drinkwater tijdens activiteiten. 
 
Verder zijn een lokaal gekocht reservoirtje voor wateropslag en plastic bekers, alsook een aantal 
kleinere materialen waaraan behoefte was, dankbaar in ontvangst genomen. 
 

 
 
 
 
 
 
 



NiCA Project 
Waarom NiCA Project? 
NiCA staat voor “Nicky’s Care for Africa”. Het tweede project van onze stichting is genoemd naar 
onze helaas overleden zoon, Nicky, en zal aan hem worden opgedragen. Nicky hield van Afrika en 
had er graag willen helpen. Hij had enorm te doen met de arme bevolking van Afrika, maar was ook 
erg gefascineerd door het wildlife op het continent. Vooral gorilla’s hadden zijn interesse en hij wilde 
graag naar Oeganda reizen om de berggorilla’s in hun natuurlijke omgeving te zien. Op school heeft 
hij er zelfs een spreekbeurt over gehouden. 
Al zoekende naar een tweede locatie om hulp te bieden, werd onze aandacht duidelijk gestuurd naar 
het zuidwesten van Oeganda en Lake Bunyonyi, niet ver van Bwindi Impenetrable Forest, waar de 
meeste nog in leven zijnde berggorilla’s hun leefgebied hebben. We realiseerden ons dat het wellicht 
geen toeval was dat we in dit specifieke gebied beland waren. Nicky zou ontzettend enthousiast zijn 
geweest over het starten van een project in dit gebied. Al snel was het vanzelfsprekend dat het 
project aan hem zou worden opgedragen!  
 
Over Bwama Primary School 

Bwama Primary School is een 
overheidsschool, gelegen op 
Bwama Island in Lake 
Bunyonyi. Bwama Island is 
het grootste van 23 eilanden 
die zich in het meer bevinden. 
Het is het enige eiland 
waarop zich een school 
bevindt. De leerlingen komen 
elke dag in uitgeholde kano´s 
naar school gepeddeld. Velen 
wonen op andere eilanden, 
maar de meerderheid 
(evenals de meeste 
onderwijzers van de school) 
woont op het vasteland. Voor 
al deze kinderen is Bwama 
Primary School veruit de 

beste optie. Elke andere, op het vasteland gelegen, school betekent, behalve een stuk over het meer 
te moeten peddelen voor degenen die op een eiland wonen, ook nog eens twee uur of langer te 
moeten lopen, vaak zelfs bergopwaarts; dat is een zware belasting, vooral voor de jongste kinderen.  
De tocht per kano over het meer is veruit te verkiezen boven een bergopwaartse wandeling van twee 
uur, ondanks de risico’s die eraan verbonden zijn.  
 
Geschiedenis 
Aan Bwama Island en Bwama Primary School is noemenswaardige geschiedenis verbonden. In de 
eerste decennia van de 20ste eeuw was er een uitbraak van lepra in het gebied. In 1931 maakte dr. 
Leonard Sharp, een Britse arts en missionaris, Bwama Island, dat tot dan toe onbewoond was 
geweest, tot een quarantaine voor degenen die door de ziekte getroffen waren. Op die manier 
werden patiënten geïsoleerd terwijl naar een genezingsmethode werd gezocht. Er werden een 
kerkje, verblijven voor de patiënten en een medische faciliteit gebouwd. Het aantal patiënten dat op 
het eiland verbleef steeg tot 600. 
 
Dr. Sharp stelde een ieder die genezen en volledig vrij van de ziekte was in staat het eiland te 
verlaten. Maar de mensen die op het eiland hadden verbleven hadden kinderen en het was voor die 



kinderen dat in 1934 Bwama Primary School gebouwd was. Ook nadat de ziekte onderdrukt was 
bleef het schooltje bestaan, om vervolgens in 1969 een overheidsschool te worden. 
 
De voormalige patiënten verblijven en medische faciliteit zijn tegenwoordig in gebruik als middelbare 
kostschool en heeft, evenals Bwama Primary School, waarop wij ons met NiCA Project richten, een 
groot verzorgingsgebied. 
 
Aandachtspunten 
Het vervoer van de 
leerlingen is een enorm 
probleem voor Bwama 
Primary School. Slechts 
enkele leerlingen zijn in 
staat om met eigen 
(kano) vervoer naar 
school te komen. De 
school heeft een kano 
dienst voor de 
leerlingen opgezet, 
maar ondervindt veel 
moeilijkheden. 
Financiële middelen 
schieten tekort om de 
dienst goed te kunnen 
organiseren. Er zijn 
onvoldoende kano’s; 
daarnaast is er ook 
behoefte aan aanvullende maatregelen om de veiligheid van de leerlingen te kunnen garanderen.  
HWMCO wil, middels NiCA Project, en in samenwerking met de school, allereerst naar oplossingen 
voor dit transportprobleem zoeken en die financieren. Specifiek hiervoor heb ik bij UWW een 
aanvraag uit het Fonds Kleinschalige Projecten ingediend.  
 
Ook andere problemen, waar de school mee kampt, zullen in de toekomst aan bod komen.  

    
 
Veel meer over HWMCO-Nederland, wie wij zijn, waar wij voor staan, onze projecten, etc. is te lezen 
op onze website, http://www.healtheworldmiraclecommunityorganization.com/ . 
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