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Het is alweer een tijdje geleden dat u een nieuwsbrief ontving. Wat is er allemaal gebeurd?

Kerst en Nieuwjaar
We hebben een gezellige Kerst en jaarwisseling gehad. Er waren weer veel cadeautjes, de ruimtes waren
weer gezellig versierd. Er werd gedanst, gelachen, lekker gegeten, kortom: geslaagde dagen.

1.

Vrijwilligers
We kregen bezoek van 3 vrijwilligers uit Nederland en
iedereen was erg enthousiast dat ze er waren. Er werden
o.a. huisjes gerepareerd.

Personele aangelegenheden

Onze matron, Janet, kwam net voor Kerst
vertellen dat ze ons ging verlaten. Ze had een
man ontmoet waarmee ze ging samenwonen
en ze was al een half jaar zwanger. De kokkin,
Polly, vertelde dat ze eigenlijk echt niet meer
kon werken vanwege de vergevorderde staat
van haar ziekte, aids. Zij wou ook al voor Kerst
weggaan. Heel vervelend allemaal. Gelukkig
heb ik hen over kunnen halen te blijven totdat
de vrijwilligsters kwamen. Die kregen dus een
hoop extra werk op hun schouders.
Gelukkig hebben we nieuwe mensen kunnen
vinden: Ketty is de nieuwe kokkin en Mary is de nieuwe matron. De kinderen mogen hen erg graag.
Maar het is vanzelf niet gemakkelijk om elke keer aan nieuwe zorgverleners te moeten wennen.

LindA Primary School
We hebben een nieuwe directeur op onze basisschool LindA Primary,
Kenneth Kaunda.
Hij is bij ons opgegroeid en heeft een diploma in mechanica. Hij blijkt
over goede kwaliteiten te beschikken om de school te leiden.
De leerkrachten zijn zeer tevreden met zijn aanwezigheid. Tevens
heeft hij de ouders gemobiliseerd en geinspireerd om samen de
schouders eronder te zetten om van de school een succes te maken.
We hebben nu een oudercomité.
De kinderen hebben eindelijk, na heel lang wachten, hun resultaten
gekregen voor de diverse eindexamens die ze hadden gemaakt.
Alleen de S6 kandidaat is nog steeds wachtende.
Normaal worden na het examen begin november geselecteerde
leerkrachten geacht alles na te kijken. Daarvoor krijgen ze een vergoeding. Eind december werden deze
mensen door de examencommissie verzocht niet terug te komen, want er was geen geld om hen te
betalen. Na veel gedoe maakte de regering geld over en kon het nakijken vervolgd worden. Op het
laatste moment ging de centrale computer kapot. Om die te repareren moest er een reparateur uit ZuidAfrika komen. U begrijpt het al: er was niets op tijd klaar. Maar goed, iedereen is door naar zijn/haar
vervolgopleiding.

2.

Van de P7’s (lagere school) gingen er 4 naar de middelbare school, S1. 2 meisjes gingen naar de
huishoudschool en 2 jongens naar de technische school. De S4’s hebben ook hun uitslag gehad. Betty
gaat naar het VWO, S5. Violet gaat naar de verpleegstersopleiding, maar die begint pas in september.
Wat Rachel gaat doen, weten we nog niet. En Peter, S6, is dus nog wachtende.
De 5 jongens die S4 examen hebben gedaan, zijn ook wachtende tot september voor hun
vervolgopleiding. We zijn nog aan het bekijken wat ze kunnen gaan doen. Ondertussen helpen ze met de
tuin, de dieren en de renovatie van de huisjes.

Autoperikelen
Vanwege mijn lichamelijke conditie is het voor mij moeilijk me te verplaatsen, anders dan met de auto.
Op de taxi fiets zitten of lopen is erg pijnlijk en vermoeiend. Dus ik had gespaard en een leuk autootje
gekocht, een Suzuki Wagon Solio uit 2002.
Helemaal in mijn sas reed ik op een gegeven moment van
Kampala naar Lira, ik had 2 studenten opgehaald en de auto
zat goed vol. We waren bijna thuis toen een dronken
motorrijder vanuit het niets, zonder licht, in het donker, de
weg over ging
steken. Hij had mij
niet gezien. Daar
ging mijn mooie
auto! Er stonden
meteen een heleboel
mensen om mij heen die de auto verder gingen molesteren.
Daar ging de voorruit. Gelukkig was de politie snel ter plaatse
en die adviseerden me dat, mocht er nog eens zoiets
gebeuren, ik niet moest stoppen, maar meteen moest
doorijden naar het dichtsbijzijnde politiebureau. We hadden
geluk gehad, voor hetzelfde geld waren we gelynched.

Wat wederwaardigheden
Wat eten we zoal?

Zoete aardappel met erwtensoep

Bruine bonen en posho (mais)
Het licht gaat nogal eens uit en daar hebben we het
volgende op gevonden:
kaarsen en mijnwerkerslampjes >>

3.

Wat doe je met de oude, versleten, matrassen? Ah, daar maken we kussens van.

Wij willen graag alle mensen die onze stichting een warm hart toedragen hartelijk bedanken voor hun
donaties en belangstelling. Tot een volgende keer.
Met vriendelijke groet,
Jozina van Eerdenburg
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