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Beste lezers, 
Misschien keek u wel even eigenaardig op bij het lezen van deze titel. Broeder Frans 
Dewez, al bijna 60 jaar missionaris in Oeganda, trekt zich vooral het lot aan van wees- 
en straatkinderen en van de verwaarloosde jeugd. Veel steun daarvoor ontvangt hij 
onder anderen via adoptieouders van de financiële kinderadoptie van de Salvatoriaanse 
Hulpactie. Dhr. Vincent Sebukuyu, een trouwe medewerker van broeder Frans, werkte 
in zijn opdracht een mooi project uit ten voordele van de vele werkloze jongeren in 
Oeganda.

Varkensslagerij “Dewez Youth Pork Butchery”

Jeugdwerkloosheid in Oeganda

De jeugdwerkloosheid in de Sub Saharalanden, 
waartoe Oeganda behoort, is zeer groot. 
Het Oegandese Bureau voor de Statistieken 
berekende in 2012, dat in Oeganda 64% van 
de jongeren tussen 18 en 30 jaar werkloos 
was. Eind 2019 is dit cijfer gestegen tot 78%. 
Ondertussen kent Oeganda een heel sterke 
bevolkingsaangroei van 4,7% per jaar en is drie 
kwart van de bevolking jonger dan 30 jaar.

De oorzaken van de jeugdwerkloosheid 
zijn veelvoudig: door gebrek aan nieuwe 
investeringen worden er geen banen 
gecreëerd en jongeren met onvoldoende 
vaardigheden komen niet in aanmerking voor 
een job. De jeugdwerkloosheid is het grootst 
in de steden. Bovendien is de werkloosheid 
bij meisjes tweemaal groter dan bij jongens. 
Heel verwonderlijk is het vast te stellen dat de 
werkloosheid bij jongeren die secundair en 
hoger onderwijs gevolgd hebben hoger is dan 
bij jongeren die alleen maar basisonderwijs 
deden. Het merendeel van de jongeren moet 
na de afsluiting van het basisonderwijs de 
ouders helpen op de velden. Toch proberen 
sommigen om een beetje geld te verdienen in 

de gelegenheidsarbeid door links en rechts 
kleine karweitjes op te knappen, en weer 
anderen engageren zich als motorrijder op 
de taximotors, het zogenaamde Boda-Boda-
vervoer.

Bestrijding van de jeugdwerkloosheid

Om de werkloosheid van de jeugd te 
bestrijden heeft de Oegandese regering 
enkele opmerkelijke initiatieven genomen. 
Ze heeft haar beleid afgesteld op het creëren 
van jobs in de privésector. Daarom wil de 
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regering dat er in het onderwijs ook aandacht 
wordt besteed aan de ontwikkeling van 
vaardigheden en praktijk, waardoor jongeren 
gemakkelijker toegang kunnen vinden 
tot de arbeidsmarkt. Bovendien hoopt de 
regering hierdoor ook een bijdrage te leveren 
tot de armoedebestrijding. Anderzijds stelt 
de regering vast dat dit een heel moeilijk 
proces is, waaraan nog flink gesleuteld moet 
worden. Jongeren die zich bijvoorbeeld 
in de landbouw engageren, vinden heel 
moeilijk een afzetmarkt om hun producten 
te verkopen. Daar bovenop kwam dan nog 
de corona-pandemie, waardoor vele nieuw 
uitgewerkte initiatieven niet opgestart 
konden worden.

Iemand die zich echter niet liet afschrikken 
door al deze moeilijkheden en hindernissen, 
was Vincent Sebukuyu, de naaste 
medewerker van broeder Frans. Hij stelde 
enkele jaren geleden al vast dat er een 
grote vraag was naar vlees. Vandaar dat 
hij de uitdaging aanging om met jongeren 
een varkenskwekerij en geitenkwekerij op 
te starten.  In 2018 diende hij daarvoor een 
project in bij de Salvatoriaanse Hulpactie. 
Jongeren die op de varkensboerderij 
werkten, kregen een loon, maar moesten 
ook bereid zijn om cursussen te volgen die 
hen in staat stelden om naderhand hun 
eigen varkensboerderij op te starten. In deze 
cursussen werd aandacht geschonken aan 
het zuiver en hygiënisch onderhoud van de 
varkensstallen, welke veterinaire producten 
en medicamenten er noodzakelijk waren, 
welke de beste voedingssamenstelling is en 
een cursus financieel en marketing beheer 
voor een kleine onderneming.

Het nieuwe project: de varkensslagerij

Enkele maanden geleden kregen wij van 
Vincent een brief, waarin hij uitvoerig schreef 
over het succes van de varkenskwekerij. 
Dankzij dit succes groeide het idee om ook te 
beginnen met een slagerij. Eens de varkens 
vetgemest, werden ze te koop aangeboden. 
Maar wanneer het varkensvlees ook in detail 
verkocht kan worden, zou dit heel zeker een 
bijkomende bron van inkomsten betekenen 
voor de weeshuizen en de opvangtehuizen 
van straatkinderen van broeder Frans 
Dewez. Zodoende diende Vincent bij de 
Salvatoriaanse Hulpactie een nieuw project 
in onder de naam “Dewez Youth Pork 
Butchery”.

Een slagerij waarin 170 jongeren, van wie 75% 
meisjes, de kans zullen krijgen om te leren 
hoe varkens op een hygiënische manier 
geslacht worden en op welke wijze het 
vlees uit elkaar gesneden moet worden. De 
jongeren zullen ook leren hoe ze vleeswaren 
en charcuterie kunnen bereiden en hoe 
dit in koelkasten en gekoelde toonbanken 
bewaard dient te worden. Ook krijgen ze 
weer marketingcursussen om aan te leren 
hoe ze hun vleeswaren het beste aan de man 
kunnen brengen. 

Ondertussen heeft Vincent al een plaats 
gevonden voor de opening van de slagerij. 
Hij koos ervoor om de slagerij te vestigen in 
Nsambya, een van de dichtstbevolkte wijken 
van de hoofdstad Kampala.

Doelstellingen van het project

Volgens de berekeningen die Vincent 
gemaakt heeft, zou de slagerij bijkomende 
inkomsten kunnen verzekeren voor het 
mooie werk van broeder Frans Dewez. De 
grote betrachting van zowel broeder Frans 
en Vincent is om zoveel mogelijk financieel 
onafhankelijk te worden, zodat het mooie 
werk dat broeder Frans heeft opgestart voor 
opvang van wees- en straatkinderen in 
de toekomst zonder financiële zorgen kan 
blijven bestaan. Daarom werkte Vincent 
onder andere een vijftal doelstellingen uit, 
waaraan het nieuwe project zou moeten 
beantwoorden.

1. Het project moet bijdragen aan het 
levensonderhoud van 170 jongeren en 
ook kwetsbare volwassenen. Daarom Praktijkopleiding



is het juist zo noodzakelijk dat al deze 
jongeren actief bij het project betrokken 
zijn.

2. Het project moet financieel bijdragen om 
schoolgeld en opleidingscursussen te 
kunnen betalen van de vele weeskinderen, 
zodat ze als volwassenen later zelfstandig 
in hun eigen basisbehoeften kunnen 
voorzien.

3. Het project moet de gemeenschap tonen 
dat een goed beheer van varkenskwekerij, 
slagerij enz. heel waardevol is voor de 
evolutie van de gemeenschap zelf.

4. Het project van varkenskwekerij en 
slagerij moet dankzij het aanbieden 
van gezond, goed en hygiënisch vlees 
eveneens bijdragen tot verbetering van 
de levenskwaliteit van gehandicapte 
weeskinderen en de gewaardeerde 
bejaarden van broeder Frans Dewez.

5. Tenslotte hoopt men ook nog om met 
een gedeelte van de opbrengst in de 
medische verzorging van de wees- en 
straatkinderen te kunnen voorzien.

Duurzaamheid van het project

Vincent hoopt dat met deze vijf prioriteiten 

het project van de nieuwe slagerij ook 
duurzaam zal zijn. Daarom heeft hij een 
strategie uitgewerkt om zoveel mogelijk 
cliënten en lokale slagers aan te trekken om 
hun bestellingen bij de slagerij te plaatsen. 
Hij biedt hun de mogelijkheid om als 
coöperant in de slagerij in te stappen mits een 
maandelijkse bijdrage van 5.000 Oegandese 
Shilling (Euro 1,15). Aan niet-leden die van 
de diensten van de slagerij willen profiteren, 
vraagt hij dat ze 2% van de omzet van hun 
verkoop aan het project afdragen. Dit geld 
gaat in eerste plaats naar de zorg voor de 
gehandicapte weeskinderen, de betaling van 
de huur van de winkel en onderhoud van de 
slagerijmachines. 

Van elke coöperant wordt gevraagd om drie 
jonge varkensboeren te begeleiden, die in 
ruil daarvoor bereid zijn om enkele varkens 
aan de “Dewez jeugdslagerij” te verkopen. 
Verwacht wordt dat ze na de eerste zes 
leveringen aan de slagerij voldoende 
kapitaal verworven zullen hebben om hun 
varkensboerderij verder uit te bouwen en te 
perfectioneren.

Tenslotte heeft Vincent ook een contract 
kunnen afsluiten met een bedrijf dat botten, 
beenderen, vleesafval en vetten van de 
geslachte varkens opkoopt om dit alles te 
verwerken voor katten- en hondenvoer.

Aankoop van materiaal voor de slagerij

Bij de Salvatoriaanse Hulpactie heeft 
Vincent Sebukuyu zijn project ingediend 
voor de aankoop van het materiaal dat hij 
nodig heeft om de slagerij op te starten. 
Hij hoopt met onze steun, snijmessen, een 
vleesmolen, worstenmachine, digitale 
weegschaal, een stevig slagersblok, 
professionele vleessnijmachines, frigo- en 
diepvriesinstallatie en nog zovele andere 
benodigdheden te kunnen kopen om de 
slagerij te installeren

In dankbaarheid voor de steun voor zijn vorig project voor het opstarten van de 
varkens- en geitenboerderij, vraagt Vincent onze weldoeners om nu ook dit nieuwe 
project “Dewez jeugdslagerij” mee te ondersteunen. Nogmaals bevestigt hij ons dat 
alle winst van dit project ten voordele is van de vele wees- en straatkinderen, voor 
wie broeder Frans zich al meer dan 60 jaar met hart en ziel inzet. Graag uw steun 
op project 20/80, waarvoor onze welgemeende dank.

Mengen ingrediënten 
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Tijdens de lockdown in de donkere en 
sombere dagen van 2020 en 2021 missen 
onze administratieve medewerksters elkaar 
enorm op kantoor, maar ook vanop afstand en 
via telewerken blijven ze een echt superteam 
vormen. Toch waren we heel blij met twee 
hoopgevende lichtpuntjes, echt wat je noemt 
opstekers! te mogen ontvangen. We dienden 
dit jaar bij de Federale Overheid ons dossier 
in voor verlenging voor het uitschrijven van 
fiscale attesten. Met gerechtvaardigde trots 
brengen we dan ook het goede nieuws dat 
we onlangs het positieve bericht ontvangen 
hebben dat de Salvatoriaanse Hulpactie voor 
de jaren 2021 tot en met 2026 fiscale attesten 
mag uitschrijven voor uw giften ten gunste 
van onze organisatie.

Na enkele weken van onzeker afwachten, 
kregen wij van de ‘Intercommunale Limburg.
net’ het bericht dat onze inschrijving voor 
de aanbesteding van de kledinginzameling 
opnieuw aanvaard is. Onze chauffeurs waren 
heel blij met dit nieuws. Want ondanks het 
zware en soms vuile werk door het vele afval 
in en rondom onze kledingcontainers, is dit 
hun manier van inzet en hun bijdrage voor de 
ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in 
landen in het Zuiden. 
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Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw testament op 
te nemen? Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen in de landen in het Zuiden prachtig steunen. Daartoe 
is het voldoende in uw testament bij voorbeeld de volgende zin in te lassen: “Aan de Salvatoriaanse Hulpactie v.z.w., 
’t Lo 47 te 3930 Hamont vermaak ik de som van € …”.
“De Salvatoriaanse Hulpactie is één van de 100 organisaties die lid zijn van de campagne ‘testament.be’. U kan steeds 
de gratis gids “Goed Geregeld Goed Gegeven “ bij ons aanvragen.

Er zijn mensen die graag een persoonlijke tint willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met hun geld 
gebeurt. Dat is hun goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via onze actie kinderadoptie. Wij raden hen aan een kind financieel 
te adopteren. Met een bijdrage vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding van een kind in een land in ontwikke-
ling. Zij ontvangen de naam en een foto van het kind en het adres van de missionaris die ervoor zorgt, zodat zij in contact 
kunnen komen met het kind en zijn familie. Wij weten dat hier misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de actie ginder 
stevig in handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshelper (m/v), die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie 
wij borg staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt.

Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven ontvangen,  
gelieve ons dan uw nieuw adres mee te delen. Hartelijk dank bij voorbaat.

Giften aan ons werk zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen, wanneer het totaal in een jaar gestort bedrag € 40,- of meer bedraagt. 
Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest. Indien u de gestructureerde mededeling gebruikt die op het 
overschrijvingsformulier voorgedrukt staat, wordt uw gift automatisch geboekt voor de projecten, vermeld in dit blad. Indien uw gift voor 
een bepaalde persoon bestemd is, gelieve de naam of het nummer van deze begunstigde te vermelden. Wanneer u het nummer (ook een 
gestructureerde mededeling) niet kent, neem dan gerust contact op met het secretariaat! U vergemakkelijkt ons werk, waarvoor dank!


