Het LindA Project
Een kind heeft het recht om kind te zijn!

Nieuwsbrief nr. 1 – 2015
Maart
Sinds de laatste brief, van December 2014, is
er geen drup regen meer gevallen. Enkel veel
wind, stof, hele hoge temperaturen.
We snakken naar de regen, die zoetjes aan
weer gaat komen.
Het “meer” voor ons huis is er nog steeds en
men is er zelfs aan het vissen!
De gemeente is momenteel de weg aan het
repareren en dat heeft vervelende
consequenties voor ons: ze laten onze oprit
en het riviertje ongemoeid! Dat geeft dus nog
meer ellende zogauw als de regens komen.
Van watermanagement heeft men nog nooit
gehoord.
Alhoewel het alweer een tijdje achter ons ligt, wil ik u de foto’s van ons Kerst- en nieuwjaarsgebeuren
2014 niet onthouden. Het was zoals vanouds gezellig en de cadeautjes vielen weer zeer in de smaak.
We hebben heerlijk gegeten en ons goed vermaakt. Hartelijk dank aan de sponsor die dit mogelijk
maakt.

1

Nieuws over de eindexamenkandidaten van vorig jaar, die heel veel geduld hebben gehad om
uiteindelijk hun resultaten te vernemen.
Benjamin en Bonny hadden een goed resultaat en zijn nu naar S5 (dat is de 5e klas van het middelbaar
onderwijs), Susan moet helaas S4 overdoen, haar resultaten waren onvoldoende. En dan Absolom: die
wilde toch zo graag voetballen? Door “toeval” kwamen we erachter hoe dat in Uganda in zijn werk gaat.
Er zijn zgn. voetbalscholen, waar de jongens die er voor in aanmerking komen, gratis kunnen studeren
terwijl ze ook leren voetballen. In Januari is er een week van try outs, waar alle jongens op af komen.
Coaches zijn aanwezig om de besten te selecteren. Dan worden de jongens aan een school toegewezen
en voila: voetballen maar. Er is een Coca Cola competitie waar de teams elkaar treffen.
Absolom is in de Nelson Mandela Secondary School in de stad Hoima, terwijl hij daar ook S5 volgt. Hij
heeft het er niet gemakkelijk, zwaar programma, maar als hij volhoudt, heeft hij kans op een mooie
voetbalcarriere.
Het gaat goed met onze basisschool LindA
Primary . Dankzij gulle gevers (en 1 in het
bijzonder) hebben we de doelstelling van € 6.000
gehaald voor fase 1. Wat zijn we blij. Normaal
gesproken komen de regens begin maart en we
hadden alles staan, tot het frame van het dak aan
toe, en toen was het geld op. Paniek: er moest
een dak op! Dankzij die zeer gulle gever kon het
afgemaakt worden en zit het dak erop. Men is nu
bezig met de deuren en de ramen. Eind van de
week zal alles klaar zijn en dan kan de regen
komen.
Heel erg hartelijk bedankt, de kinderen kunnen
nu tenminste in een fatsoenlijk gebouw les
krijgen. Mooi he!

We zijn er nog niet, jammer genoeg, nu komt
dan fase 2:
De vloer is nu nog van een soort zand (marram)
en daar moet nog cement overheen. De muren
moeten nog gepleisterd worden, de
schoolborden ingeverfd. Dan bouwt men altijd
een soort veranda, hoge stoep, rond het
gebouw, zodat de regens de fundering niet
wegspoelen. Dat alles vraagt heel veel cement
en cement is in Uganda heel duur: momenteel
32.000 sh per zak van 25 kilo (€ 10.00). Maar we
gaan al wel in de school lesgeven, de rest komt
dan hopelijk in de mei vakantie. Helpt u nog
even mee?
Fase 3 is er ook nog: nog zo’n gebouw, met de resterende lokalen. Dan een omheining, een poort. Ach
ja, we hebben nog een lange weg te gaan.
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Maar het betekent wel dat de kinderen in onze omgeving nu naar (een goede) school kunnen gaan. Het
zijn meest weeskinderen die bij familieleden wonen. Die mensen zijn arm en vanzelf gaan hun eigen
kinderen voor. Zonder onze school en onze ondersteuning zouden deze wezen thuis zitten en het zware
werk in de huishouding doen. Nu kunnen ze
zich ontwikkelen en dat is maar wat fijn. Wij
geven de kinderen ook elke dag een ontbijt,
maïspap en een lunch, bonen en posho
(polenta).
Er zijn nu ruim 100 leerlingen en de vraag is
groeiende. In de Romneyloods konden niet
zoveel kinderen zitten, maar nu kunnen we
dus meer leerlingen aannemen. Er is ook
grote vraag naar een kleuterschool.
Maar: niet alles tegelijk he.
Vanuit House of Grace zitten er nog 11
leerlingen op deze school, de rest gaat nu
naar het technisch en middelbaar onderwijs (kleine kinderen worden groot).
De enige regeringsschool in de buurt heeft ongeveer 250
kinderen per klas, men zit op de grond, het onderwijs is
van een zeer laag niveau. En het is niet gratis: ook daar
moet een kind een uniform en zwarte schoenen kopen,
schriften, pennen, potloden, schooltas meenemen en
een bijdrage betalen van zo’n € 10.00 per trimester. Er
wordt geen eten verschaft. Allesbehalve optimaal dus.
Als ik in het nieuws verneem van de verschrikkelijke
daden in Nigeria door Boko Haram, komt onvermijdelijk
de situatie van Noord-Uganda ten tijde van Joseph Kony
en zijn Leger van de heer (LRA) weer naar boven (19862008). Want de gebeurtenissen lijken erg op elkaar. Als je
dan ziet hoe lang het duurt voor een land daar weer een
beetje boven op is, voor de trauma’s zijn verwerkt, dan
zet me dat echt aan het denken. Waar zijn ze mee bezig.
Ik weet niet wat het is met onze auto, maar voor de 3e
keer nu heeft iemand, een fietser dit keer, bedacht om
de weg over te steken door onze auto heen. Dit keer
reed Patrick. Gewoon niet te geloven. Alsof de auto
onzichtbaar is. Wederom had de fietser een gebroken
been en een hersenschudding en zit de voorkant van de
auto helemaal in elkaar. Om moedeloos van te worden.
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We hebben uw financiele en persoonlijke hulp hard nodig om dit werk voort te kunnen zetten.
Misschien kunt u een stand opzetten tijdens een evenement bijvoorbeeld.
Op de foto ziet u onze secretaris Philip en zijn
vrouw, Jaap Hassefras van de Gereformeerde kerk
in Lisse en mijzelf. We konden daar na de dienst,
waarin we een mooi bedrag mochten ontvangen,
spulletjes verkopen en over onze stichting
vertellen.
Misschien kunt u een actie starten in uw kerk of
gemeente, op de school van uw (klein)kind, op de
vrijmarkt van koningsdag spulletjes verkopen,
waarvan de opbrengst ten goede komt aan Het
LindA Project? Voor assistentie kunt u altijd
terecht op het secretariaat.
Wist u dat u uw giften kunt aftrekken van de
inkomstenbelasting? Dat geeft
hoogstwaarschijnlijk een beter rendement dan
wat uw spaarrekening oplevert. Enfin, mogelijkheden genoeg.
Ik wil niet bedelend overkomen, maar we hebben heel hard geld nodig.
Hierbij een foto van Peter Otim. Deze jongeman gaat nu naar de
medical school voor clinical officers. Hij doet het goed. Peter is een
echte doorzetter. “Nee” kent hij niet en zo is hij gekomen waar hij
altijd wilde zijn. Zijn oudere broer, Kere, is blind geworden en tesamen
met alle andere kinderen en zijn moeder zijn ze zometeen afhankelijk
van hem. Een kerk in Canada heeft de ondersteuning van hem op zich
genomen, hartelijk dank.
We zijn druk met de voorbereidingen voor Pasen. U ook neem ik aan.
Namens het team wens ik u een vrolijk Pasen toe, waarbij ik hoop dat
u tijdens het eieren eten ook even stilstaat bij de verrijzenis van de
Heer.
Harteijke groeten van iedereen, Jozina.
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