
Sustainable Development Goals, waar Stichting Chica een bijdrage aan levert 
 
Om duidelijker te kunnen maken, op welke manier je als Stichting bijdraagt aan wat deze aarde, 
de maatschappij en je eigen ontwikkeling nodig heeft wordt het steeds meer gebruikelijk om een 
toelichting te geven op de Sustainable Development Goals en wat je daarin kunt en wilt betekenen 
– binnen de kaders van je activiteiten.  
 

 

Stichting Chica werkt vanuit de missie “Goed onderwijs voor 
iedereen”. Overtuiging is, dat een goede educatie een belangrijke 
stap is om uit de armoedesleur te kunnen komen. Op een van de 
scholen, die Chica ondersteunt, zullen op termijn ook vakopleidingen 
worden aangeboden.  

 

Stichting Chica verbindt bij de Kalaki Unity school kleinschalige 
landbouw aan de school. Voor 2021 richten we ons bij de Jehiel 
school onder anderen op de bouw van een nieuwe keuken. 

 

Samen met partners verbindt Stichting Chica medische zorg aan de 
Unity school. 

 
 

Iedereen heeft recht op educatie, is de missie van Stichting Chica. 
Daarom ondersteunen we drie scholen in het noordoosten van 
Uganda, waar de regering zelf nog niet zo actief is. 

 
 

Stichting Chica koos expliciet voor ook het ondersteunen van een 
meisjesschool. Beschikbaar stellen van wasbaar maandverband is 
daarbij cruciaal. Zonder dit kunnen de meisjes niet naar school gaan. 

 

Samen met partners wordt voor schoon watervoorzieningen en 
sanitair op de ondersteunde scholen gezorgd. Dat was een van de 
eerste actiepunten op iedere locatie. Water staat dan niet alleen voor 
de school, maar voor heel de omliggende community ter beschikking. 

 

Op langere termijn, zo hoopt Stichting Chica, draagt de verbeterde 
educatie in de noordoostelijke gebieden bij aan de economische 
ontwikkeling van deze gebieden. In principe ontstaan nu met de 
scholen reeds banen voor onderwijzers, koks, conciërges, … 

 Wanneer kinderen in landelijke gebieden goed onderwijs mogen 
ervaren, worden deze gebieden sterker, wordt het verschil tussen 
stad en land niet zo groot. Hebben ook meisjes meer kansen op 
betere ontwikkeling. 



 

Stichting Chica betrekt de communities bij de ontwikkeling van het 
onderwijs in het dorp. Stichting Chica werkt niet zonder de 
samenwerking met de community. Samen worden krachtige keuzes 
gemaakt. 

 

Stichting Chica werkt in haar projecten samen met lokale en 
internationale partners 

 


