
STICHTING IGANGA

JAARVERSLAG
2018

Ingrid Kleine Koerkamp
Oerdijk 154
7434 RB  LETTELE

30 juni 2008
ontwerp briefpapier 
IGA07-08

Beste Ingrid,

Tet ute veniamet vulland reetueriurer ad ex eniamcons ero dolestis el do cor suscilis 
amet luptat lum quat ulluptat, velessit loreet iril ulla aute dolorper illa con etumsan 
ulputat utpat, sustrud tat. Orer sustie minci ex ecte tatum veriusci bla conse modolob 
orperos dolor summy nonsequi endrerilit praesti scipit, sim venit num voloreet, vulluptat 
alis atem ad erci ercil eros diat, sim non et lan ero dolore ver aliquatum iuscilla faccum 
qui bla feuis augiam nullut at landre vulput la feuisim velit la feu faci blamet augue do 
duiscipit el dit atem diat non vullandreet.

Ommolor ilit ut dipit, quisit, coreril iquisci llutpat ut venit ulla aliquis eugait autem duis 
eum erat, sed et, quis etum vullutat. Urer aci blamconsed magna am, cor sectem ipisl 
dolore diam quissiscing enisisl dunt augait acilit nostisl do estrud te veniam, si.
Lorperos nulla alisim at. Ut lum zzrit ut dunt iustisim in ut lor sim eugait accum vendre 
tet nit nullaor amcor sim et, vercip ecte er si erit nis ad ming eros nostin ver aute mod 
min henim adiamet aute do dolore dunt laor sequam vendiam, con hendre consequipis 
niam dip enit ilit, sumsan exerosto cons aut nonse te magna conulla ndipit in hent alit 
lorer secte feu facin er iliquissi.

Met vriendelijke groet,

Iganga
K.K. Jansen

Postbus 161
7400 AD Deventer

Datum

Onderwerp

Kenmerk
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VOORWOORD
In dit jaarverslag kijken we terug op de activiteiten van de Stichting Iganga! in het jaar 2018. Na de herstart van Iganga in 
2017 zijn we dit jaar écht aan de slag kunnen gaan met enkele concrete projecten. Deze projecten verschillen in aard en 
omvang, zodat Iganga zich voldoende breed oriënteert op de toekomst. 

Elk project dat we uitvoeren of steunen past binnen de doelstelling van Iganga: 
De Stichting Iganga draagt bij aan duurzame mobiliteit in ontwikkelingslanden en projecten die daarmee 
samenhangen. Dit doet zij vooral door kennisontwikkeling en -overdracht te stimuleren.

Daarnaast hebben we in 2019 ons netwerk flink uitgebreid. Zo ging bestuurslid Anne samen met oud-Iganga bestuurslid 
Tonny Bosch (Move Mobility) op een studiereis naar Kampala (Uganda), op bezoek bij enkele concrete projecten waar 
Iganga iets kan in betekenen. Er werd ook een brainstorm samen met de stichting Pikala-bikes georganiseerd en een 
Inspiration Day in samenwerking met Jong Goudappel, onder de vlag van Excellent Cities.

Tot slot is de website van Iganga live gegaan: www.iganga.net. Wij nodigen iedereen uit om een kijkje te nemen en 
ideëen alsook mogelijke projecten met ons te delen via het aanvraagformulier.

Ook in 2019 zullen we onze activiteiten met passie blijven verderzetten. We blijven inzetten op een variatie aan projecten 
en hopen daarmee ook anderen enthousiast te maken voor Iganga.

Bestuur van Stichting Iganga,

Tjitte Prins
voorzitter

Pascale Willems
secretaris

Anne Abbing
penningmeester

Richart ter Avest Ilse Galama
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Iganga is een kleine, beginnende stichting 

en daarom zoeken wij contact met verwante 

instellingen om meer te kunnen bereiken, 

goede ideeën te krijgen en te leren van de 

ervaringen van anderen. Afgelopen jaar heeft 

Iganga contact gelegd met Pikala-bikes en 

Movares Foundation. Daarnaast organiseerden 

we in samenwerking met Jong Goudappel, 

onder de vlag van Excellent Cities een eerste 

Inspiration Day en ging bestuurslid Anne op 

netwerkreis naar Uganda.

EEN UITGEBREID EN STEVIG 
NETWERK1

Movares Foundation
Opvallend is dat Movares Foundation (www.
movares.nl/foundation) veel dichter tegen het 
moederbedrijf aan zit dan Iganga. Movares Foundation 
zet medewerkers van de moederorganisatie in 
in vooral Nederlandse projecten, maar ook in 
ontwikkelingslanden. We hebben afgesproken samen 
te werken als dit nuttig en nodig is.

Pikala-bikes: fietsen in Marrakesh
Pikala-bikes (www.pikalbikes.com) is een organisatie 
van Nederlanders in Marrakesh en komt voort uit de 
behoefte om daar gewoon tijdens de vakantie te gaan 
fietsen. Toen dat zo goed als onmogelijk was, zijn de 
initiatiefnemers zelf fietsverhuur gaan organiseren. 
Daarop kwam vervolgens fietsreparatie(cursus), 
georganiseerde fietstours etc. Kortom de fiets als 
instru¬ment om iets te doen aan kennisontwikkeling, 
werkloosheid en andere maatschappelijke doelen. 
Pikala werkt daartoe ook samen met de Nederlandse 
Ambassade. Echter, bij het uitbouwen van de 
positie van de fiets, stuit men op het ontbreken 
van een goede visie op de positie van de fiets, een 
fietsnetwerk, vormgeving van situaties etc. Nou, dat 
is onze corebusiness en daarmee kunnen wij Pikala 
en Marrakesh wel helpen, als Iganga, Goudappel en/
of Move Mobility. In november 2018 hebben we alvast 
een eenste brainstorm gehouden met Pikala, Move 
Mobilty en Iganga. We zijn benieuwd hoe dit verder 
uitwerkt in 2019.

Fietsverhuur | Pikala-bikes

Fietsreparatie | Pikala-bikes

Fietstours | Pikala-bikes
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Inspiratiesessie internationale projecten
In november 2018 is de eerste Inspiration Day 
gehouden, als initiatief van Iganga in samenwerking 
met Jong Goudappel, onder de vlag van Excellent 
Cities. Maar liefst 70 medewerkers van Goudappel is 
jonger dan 35 jaar en hebben nog een hele toekomst 
voor zich. Een aantal van hen is geinteresseerd in het 
buitenland en wat internationaal te leren valt. Of wat 
Nederland kan bieden aan inspiratie voor wereldsteden 
in Westerse landen en in ontwikkelingslanden. Overal 
worden steden groter en groter, met alle gevolgen van 
dien ten aanzien van duurzaamheid, leefbaarheid van 
wijken en bereikbaarheid van arbeidsplaatsen.
Excellent Cities is een programma om tot betere steden 
te komen. Goudappel Coffeng en Move Mobility zijn 
partners en leveren elk hun programmadirecteur. 
Onder Goudappel zijn Dat.mobility en Iganga actief. 
Move Mobility werkt vooral in ontwikkelingslanden 
of in zich snel ontwikkelende steden. Goudappel is 
meer en meer in Europa actief en ook sinds enige tijd 
Transatlantisch. 

Nederland als inspiratie voor wereldsteden

De eerste Inspiration day is gehouden op 
vrijdagmiddag en -avond 16 november 2018. 
Projectleiders en medewerkers vertelden over 7 
wereldsteden waar ze geweest zijn of opdrachten 
hebben lopen: Kampala, Uganda (Anne Abbing), 
Zweden (Lucas van de Linde), Mexico (Carolina 
Ramos), USA (Ilse Galama), Iran (Reyhaneh Safari), 
Duitsland (Richard ter Avest) en Bethlehem, 
Palestina (Ruxandra Aelenei). Het waren interessante 
presentaties en de middag is geslaagd te noemen. In 
juni 2019 wordt de tweede Inspiration Day gehouden.

Inspiration Day

Inspiration Day
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Studiereis Kampala en Jinja, Uganda
Kampala is de hoofdstad van Uganda. De stad telt 4 
miljoen inwoners. Vanaf 7 uur ’s ochtends tot 11 uur ’s 
avonds staan er op bijna alle wegen in de hoofdstad 
files. Door verstedelijking en natuurlijke aanwas wordt 
het doorstromingsprobleem alleen maar groter, mits er 
geen modal shift plaats gaat vinden.  
Jinja is een kleinere stad met 170.000 inwoners. 
De stad ligt ten oosten van Kampala. Deze 
stad heeft in tegenstelling tot Kampala geen 
verkeersafwikkelingsproblemen. Ook deze stad 
groeit qua inwoneraantal en de mensen worden 
langzamerhand steeds rijker. Hierdoor zijn 
doorstromingsproblemen op de hoofdwegen op den 
duur wel te verwachten. Het valt op dat weinig inwoners 
de fiets als vervoersmiddel gebruiken.   

Via Tonny Bosch (Move Mobility) zijn er enkele Ugandese 
projecten ter beoordeling voorgelegd aan Stichting Iganga. 
Om de projecten beter te begrijpen en om het netwerk 
van Tonny Bosch over te nemen en uit te bouwen, heeft 
het bestuur ermee ingestemd dat Anne Abbing samen 
met Tonny Bosch naar Kampala zouden gaan van 6 t/m 
11 november 2018. Hierdoor heeft Anne meer inzage 
gekregen in de volgende voorgestelde projecten: 

◊ Car Free Day Kampala. Dit project heeft in 2018 
kunnen rekenen op steun van Iganga (lees meer 
hierover in hoofdstuk 2)

◊ Schilderproject van Nodrine Shaz. Dit project heeft 
in 2018 kunnen rekenen op steun van Iganga (lees 
meer hierover in hoofdstuk 2)

◊ Fietslessen voor kinderen, inclusief het vervoer van 
kinderfietsen vanuit Nederland naar Kampala.

◊ Perceptie op fietsen in Jinja veranderen.

Indruk van Kampala, Uganda.

Fietslessen voor kinderen        
Jong geleerd is oud gedaan, zo luidt het gezegde. 
Kinderen in Kampala kunnen meestal niet fietsen, 
en hun ouders hebben geen geld om een fiets te 
betalen. Daarom heeft Christine Kawuwa het idee 
geopperd om kinderfietsen vanuit Nederland naar 
Kampala te vervoeren en om deze kinderen fietsles 
te geven, inclusief lessen waarbij ze leren hoe ze de 
fiets moeten repareren. Momenteel exporteert China 
veel fietsen van een slechte kwaliteit naar Kampala; 
deze fietsen zijn niet langer dan een jaar bruikbaar. 
Kwaliteitsfietsen vanuit Nederland zijn daarom zeer 
gewenst. Samen met Tonny Bosch kijkt stichting 
Iganga naar een goedkope wijze waarop fietsen van 
Nederland naar Uganda kunnen worden vervoerd. 
Mocht dit niet lukken, dan proberen we op een andere 
wijze bij te dragen aan het project; bijvoorbeeld door 
kennis over te dragen op het gebied van fietslessen.

Perceptie op fietsen in Jinja veranderen
Najjiba Katesi van FABIO (First African Bicycle 
Information Organisation) heeft haar zorgen geuit over 
niet gemotoriseerd verkeer in Jinja. Ze laat weten dat 
het onveilig is om te wandelen en te fietsen in Jinja. 
Ook wordt de fiets nauwelijks als transportmiddel 
gebruikt in Jinja. Aan Stichting Iganga heeft ze de 
vraag gesteld hoe ze een bijdrage kan leveren aan 
het veranderen van de perceptie op fietsen, zodat 
mensen positief tegen fietsen aan gaan kijken. Ook 
wil ze graag weten hoe ze de verkeersveiligheid in 
Jinja op een efficiënte wijze kan verbeteren. Stichting 
Iganga ziet kansen om FABIO te ondersteunen d.m.v. 
kennisoverdacht.  

Van links naar rechts: Mbaziira Yusufu (Kampala Cycling), Anne 

Abbing (bestuurslid Iganga), Marion Ayebale (wielrenkampioene 

van Uganda) en Christine Kawuwa (UST-Network)

Fietslessen voor kinderen in Uganda.
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Iganga wil in de eerste jaren na haar heropstart 

in 2017 inzetten op een variatie van projecten. 

De projecten verschillen in aard en omvang, 

zodat Iganga zich voldoende breed oriënteert 

op de toekomst. Dit zetten wij ook verder in 

2019 en 2020. Na deze periode evalueert Iganga 

de uitgevoerde projecten om de periode daarna 

mogelijke focus aan te brengen in type project. 

EEN VARIATIE AAN PROJECTEN2
Car Free Day Kampala
Op zondag 27 januari 2019 heeft een car free day in Kampala 
plaatsgevonden. Deze dag is grotendeels door Stichting 
Iganga gefinancierd. Christine Kawuwa en Amanda Ngabirano 
van het UST-Network hebben de organisatie van de autovrije 
dag op zich genomen. De car free day stond in het teken van 
het promoten van duurzame mobiliteit; inwoners konden 
veilig wandelen, skaten en gratis (leren) fietsen zonder 
gestoord te worden door motorvoertuigen. De positieve 
kanten van fietsen kregen inwoners via de ‘bicycle song’ en 
een promotiecampagne te horen. Dit is ook nodig voor het 
laten stijgen van het fietsgebruik in Kampala, aangezien de 
fiets nog vaak wordt geassocieerd met ‘een vervoermiddel 
voor arme mensen’ en ‘een vervoermiddel waardoor vrouwen 
hun maagdelijkheid verliezen’.  

De dag verliep goed en begon met een warming-up. Daarna 
kon er worden gefietst, gewandeld en geskatet op de Luwum 
Street tussen 9.00-14.00 uur onder begeleiding van muziek. 
Ook waren er toeschouwers aanwezig. Christine en Amanda 
spreken van een erg leuke, en geslaagde dag. Het is de 
bedoeling om in samenwerking met Iganga het evenement 
regelmatig te herhalen.

Fietstours | Pikala-bikes

Nodrine Shaz

Car Free Day Kampala, 27 jan. 2019

Car Free Day Kampala, 27 jan. 2019
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Online cursus MOOC
Iganga ontwikkelt op dit moment met de TU-Delft 
een MOOC (Online cursus) genaamd: “Envisioning and 
developing bicycle-friendly cities”. We zien namelijk 
dat er veel uitdagingen zijn in ontwikkelingslanden op 
het gebied van mobiliteit. Deze MOOC heeft als doel 
om kennis te delen, zodat deze vraagstukken in de 
toekomst beter worden aangepakt. Doelgroep voor de 
MOOC zijn studenten en beleidsmakers over de hele 
wereld, die beter inzicht willen krijgen in de mobiliteit 
van hun stad en handvatten zoeken om lokale 
problemen aan te pakken.
 
In februari 2018 zijn binnen Iganga de eerste stappen 
gezet in de richting van het organiseren van een MOOC 
in samenwerking met de TU Delft. Van maart - mei 
is daar een vervolg aan gegeven in de vorm van 
oriënterende gesprekken met verschillende partijen als 
de TU Delft, Delft Global Initiative en het Ministerie van 
I&W. Hieruit is een kernteam voortgekomen bestaande 
uit Iganga, TU Delft en Delft Global Initiative die 
gezamenlijk hebben uitgesproken de organisatie van 
de MOOC verder vorm te willen geven. Deze partijen 
kunnen allen een fundamentele bijdrage (financieel, 
ervaring en kennis) leveren in het organiseren van een 
MOOC. Daarnaast zijn de partijen enthousiast om een 
inhoudelijke bijdrage te leveren om het project van de 
grond te trekken. Zo is in juni een programma met een 
passende begroting  en planning ontwikkeld die de 
ontwikkeling van de MOOC meer sturing heeft gegeven 
rondom het thema ‘Envisioning and developing bicycle-
friendly cities’.

 
Echter het blijkt dat het rondkrijgen van de financiering 
bij de TU Delft langer duurt dan oorspronkelijk 
gepland. Tijdens het indienen van het subsidievoorstel 
blijkt een tweede MOOC georganiseerd te worden bij 
de TU waar onze MOOC overlap mee heeft en daardoor 
is extra afstemming is nodig geweest. En met succes, 
wat inhoudelijke aanpassingen zorgt ervoor dat beide 
MOOC’s complementair aan elkaar zijn en samen 
kunnen worden aangeboden. Een On-Boardingday in 
november, georganiseerd vanuit de TU Delft, zorgt 
voor verdere afstemming met de andere MOOC en 
samen met “E-learning developer’ Johannetta Gordijn 
is het programma verder uitgekristalliseerd en heeft 
het subsidievoorstel zijn definitieve vorm gekregen. 
Zodra vanuit de TU Delft de financiering rond is kan de 
MOOC van start gaan, maar hierin zijn nog wat hobbels 
te nemen. Verwacht wordt dat hier in februari meer 
duidelijkheid over komt.

Best of both worlds
Iganga heeft in 2018 artieste/scholiere Nodrine Shaz 
in Uganga gesteund. Ze maakt bijzondere schilderijen. 
De directie van Goudappel heeft besloten om één van 
haar schilderijen op de Nieuwjaarskaart van 2019 te 
zetten met als tekst: “Een betere leefomgeving”. 

Goudappel Coffeng is een duurzaam bureau, dat 
zit diep in onze genen. Dag in dag uit dragen wij 
met onze mobiliteitskennis bij aan een betere 
leefomgeving. Maar ook hoe we zelf werken en 
leven getuigt hiervan. Ook dit jaar zijn nieuwe 
initiatieven gestart, die wij van harte ondersteunen. 
Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe thema ‘klimaat en 
energie’ en aan de Stichting Iganga, die in 2018 een 
doorstart maakte. Iganga draagt bij aan duurzame 
mobiliteit in ontwikkelingslanden. Dit doet zij vooral 
door kennisontwikkeling en -overdracht te stimuleren. 
De voorkant van de Nieuwjaarskaart komt van Nodrine 
Shaz. De inkomsten van haar schilderijen en foto’s 
gebruikt zij om haar studie te betalen.

Het bestuur van Iganga heeft besloten om Nodrine 
nog verder te steunen in haar schilderkunst en tevens 
in haar studie. Dit doet Iganga door schilderijen te 
bestellen voor situaties in Nederland of door ze op de 
website te zetten, zodat de website-bezoekers ook 
verzoeken kunnen indienen.

Nodrine Shaz

Nieuwjaarskaart Goudappel 2019
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DOORKIJK NAAR 20193
Netwerk versterken en uitbreiden
We blijven als Iganga alert op 
samenwerkingsverbanden, zo is voor 2019 
een afspraak gemaakt met de Bernard van 
Leer Foundation, die zich o.a. concentreert op 
Child-friendly-urban-design. Naast nieuwe 
samenwerkingen opstarten zetten, willen we 
onze bestaande contacten verder versterken. 
In het bijzonder gaat aandacht naar een 
samenwerking met Pikala-bikes, Excellent 
Cities en ons netwerk in Kampala, Uganda. Tot 
slot wordt in 2019 een nieuwe Inspiration Day 
gepland.

Onze focus van 2019: projecten
Iganga is weer uit de startblokken en 
heeft als doel projecten uit te voeren of te 
steunen.We willen in 2019 in inder geval 
onze lopende projecten verder zetten. We 
blijven Nodrine Shaz steunen door voor elke 
vestiging van Goudappel Coffeng één van 
haar schilderijen aan te komen. Daarnaast 
brengt 2019 dé start van onze MOOC en 
willen we samen met de organisatoren 
van de Car Free Day in Kampala op zoek 
gaan naar hoe dit soort initiatieven 
kunnen uitgebreid worden naar een groter 
schaalniveau.

Natuurlijk staat onze deur ook open voor 
nieuwe kansen en projecten. We streven 
ernaar ook in 2019 projecten uit te voeren 
of te steunen die verschillen in aard en 
omvang. 

Brede communicatie
Het is belangrijk dat de medewerkers van 
Goudappel Coffeng betrokken zijn bij de
activiteiten van de stichting Iganga. 
Daarom wil Iganga vanaf 2019 breder gaan 
communiceren. Dit doen we allereest via 
onze website: www.iganga.net. Updates en 
resultaten van gesteunde projecten worden 
hier gedeeld. Periodiek zullen ook berichten 
via Insite gecommuniceerd worden met de 
medewerkers van Goudappel Coffeng.

Daarnaast zullen we op maandag 11 februari 
2019 een lunchpresentatie verzorgen waar we 
onze activiteiten toelichten en medewerkers 
proberen te enthousiasmeren voor Iganga. 
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Car Free Day Kampala, 27 jan. 2019

FINANCIEEL OVERZICHT4
In 2018 heeft Stichting Iganga 30.849 euro van 
Goudappel Groep ontvangen. Van dit bedrag is 18.000 
euro in uren uitbetaald en 12.849 euro in cash.

Per 31 december 2018 is het saldo op de bankrekening 
van Stichting Iganga 12.173 euro. Dit is inclusief het 
resterende bedrag van 5.713 euro van de voorgaande 
jaren.

 

Financiën 

In 2018 heeft Stichting Iganga 30.849 euro van Goudappel Groep ontvangen. Van dit bedrag is 
18.000 euro in uren uitbetaald, en 12.849 euro in cash.  

Inkomsten voor 2018    
Inkomsten van GG    
   Waarvan contant (incl. Kerstkaart en inhoud kluis) € 12.849 
   Waarvan in uren € 18.000 
Totaal inkomsten € 30.849 
    
Uitgaven voor 2018   
 Administratief   
Website € 80 
Bankrekening € 185 
In uren € 1.580 
Projecten   
Investeringspot (concrete) projecten   
Reis Kampala € 1.124 
Car-free day € 5.000 
In uren € 4.668 
Project MOOC   
Contant € 0 
In uren € 2.805 
Totaal uitgaven € 15.442 

 
Per 31 december 2018 is het saldo op de bankrekening van Stichting Iganga €12.173. Dit is inclusief 
het resterende bedrag van € 5.713 van de voorgaande jaren.  
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amet luptat lum quat ulluptat, velessit loreet iril ulla aute dolorper illa con etumsan 
ulputat utpat, sustrud tat. Orer sustie minci ex ecte tatum veriusci bla conse modolob 
orperos dolor summy nonsequi endrerilit praesti scipit, sim venit num voloreet, vulluptat 
alis atem ad erci ercil eros diat, sim non et lan ero dolore ver aliquatum iuscilla faccum 
qui bla feuis augiam nullut at landre vulput la feuisim velit la feu faci blamet augue do 
duiscipit el dit atem diat non vullandreet.

Ommolor ilit ut dipit, quisit, coreril iquisci llutpat ut venit ulla aliquis eugait autem duis 
eum erat, sed et, quis etum vullutat. Urer aci blamconsed magna am, cor sectem ipisl 
dolore diam quissiscing enisisl dunt augait acilit nostisl do estrud te veniam, si.
Lorperos nulla alisim at. Ut lum zzrit ut dunt iustisim in ut lor sim eugait accum vendre 
tet nit nullaor amcor sim et, vercip ecte er si erit nis ad ming eros nostin ver aute mod 
min henim adiamet aute do dolore dunt laor sequam vendiam, con hendre consequipis 
niam dip enit ilit, sumsan exerosto cons aut nonse te magna conulla ndipit in hent alit 
lorer secte feu facin er iliquissi.
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