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Beste vrienden,
In de vorige nieuwsbrief heb ik u geïnformeerd over de onveilige toestand in Noord
Oeganda, vanwege de oorlog in Zuid Sudan. Deze onveilige situatie is nog steeds van
kracht en het wordt alleen maar erger. Dit komt vooral door de hongersnood in Noord
Kenya en Zuid Sudan. Door de burgeroorlog kunnen de mensen geen gewassen telen.
Daarbij valt er bijzonder weinig regen. Vele mensen vluchten naar Noord Oeganda, in
de hoop daar eten te vinden. De mensen uit het noord-oosten van Oeganda komen
ook onze kant op. Hun vee sterft vanwege de droogte en bij ons hopen ze nog gras te
vinden voor hun koeien.
Nu hebben wij ook een enorme droge periode achter de rug, vanaf ongeveer half
november tot begin februari was er geen drup regen, alleen maar zonneschijn, een
harde wind die veel stof bracht en temperaturen rond de 38 graden Celcius. Tjonge,
het was af en toe niet uit te houden.
En toen opeens was daar regen. En wat voor regen! Het is hollen of stilstaan.
Momenteel is het rond de 30
graden, nog steeds de hotspot van
Oeganda en af en toe valt er een
verfrissende bui. De boeren zijn
druk bezig met hun tuinen.

Wij boffen: ons gebied ligt (nog maar net) in de zone waar
regelmatig regen valt. In het noord-oosten zijn de
rivierbeddingen al jaren droog. Mensen scheppen het zand
van de rivier weg en kunnen zo nog aan water komen. Dus
bij ons geen honger, gelukkig maar.
Door die eerste enorme
hoosbui is de school
(Romneyloods) behoorlijk
getroffen. Gelukkig hebben
we nu stenen gebouwen,
maar in de loods zitten de
adminstratieve kantoren en
de eetzaal. Er is dus werk
aan de winkel.

In de grote vakantie,
dat zijn hier de maanden
december en januari,
hebben we met zijn allen
heel hard gewerkt aan
de nieuwe
schoolgebouwen.

Alles is nu gepleisterd en
de achter- en zijkanten
zijn “geroughcast” in het
groen. De klaslokalen
zijn van binnen geverfd
in wit en blauw. Ook is er een apart toiletgebouw
gekomen voor de leerkrachten en ander
personeel.

Goed nieuws: we hebben onze officiële vergunning om te mogen opereren als
school. Dat had heel wat voeten in de aarde. We hadden een vergunning van het
district Lira en begonnen met het registratie proces. Toen kwamen we erachter dat
het district helemaal geen vergunning af mag geven. Dat doet het ministerie in
Kampala. Na alles opnieuw te hebben aangevraagd kregen we eind januari de officiele
vergunning. Nu hebben we 2 jaar de tijd om te registreren. Dat is bijna hetzelfde als
de vergunning aanvraag en daar zijn we dus nu al mee bezig.
De fun day aan het eind van het vorig schooljaar was weer een groot succes. Zie hier
ons voetbalteam en het donut happen.

We hebben een leuke school met enthousiaste leerkrachten en goed ondersteunend
personeel. Best iets om trots op te zijn.

Laat ik u ook eens vertellen hoe het nu gaat op House of Grace, het weeshuis.
Daar zijn gedurende de schooltijd alleen nog maar kinderen
aanwezig die naar onze LindA Primary School gaan.
Augustine, de vader, blijft op House of Grace om toezicht te
houden op de dieren (schapen en kippen), de eventuele
bezoekers te verwelkomen en de tuin te onderhouden. Ook
als een kind ziek is, is hij paraat. Maar de moeder, tevens
kokkin, Susan en Morris (zorgverlener) gaan naar de school
met de kinderen. Daar kookt Susan voor alle kinderen op
school en gaat dan om half drie naar House of Grace. Na wat
rust gaat ze boodschappen doen voor het avondeten. De
kinderen komen om vijf uur thuis, samen met Morris. Dan
wordt er gebadderd en gespeeld tot het avondeten klaar is.

Augustine

Na het eten en de afwas
verzamelt iedereen zich in de
activiteitenhal en gaat men
onder toezicht van Morris
huiswerk maken.
Stapsgewijs gaan de
kinderen vervolgens slapen.
Augustine en Susan brengen
de kleinsten om acht uur
naar bed. (groep 1 en 2).

Nancy, Kizito, Dinah, Miriam en Madeleine.
Zij wonen op House of Grace.
Om half negen volgen groep 3 en 4; om negen uur groep 5, 6 en 7. De volgende
ochtend om zes uur staat iedereen weer op. Susan maakt het ontbijt klaar, thee en 2
broodjes en dan gaat men om half acht weer vrolijk naar school.
Morris vervult op school de rol van bursar, dat is iemand die op school de financien
beheert.
Tijdens de vakanties komen alle overige kinderen naar huis, dan is het er een drukte
van belang.
In februari kregen we de uitslagen van al onze eindexamenkandidaten.
De 2 basisschool leerlingen waren geslaagd. Sarah gaat nu naar S1, Jimmy zit op de
LTS. Gad deed eindexamen O level (mavo) en gaat nu naar de loodgietersopleiding.
Er waren 4 A level eindexamenkandidaten. Die moeten bijna allemaal wachten tot
september om tot een vervolgstudie te worden toegelaten. We bekijken nog wat ze
kunnen gaan doen. De uitzondering was Violet, zij kon 13 maart beginnen aan haar
diëtistencursus. Dit jaar is er 1 eindexamenkandidaat voor O level en 3
eindexamenkandidaten voor de basisschool.

Op 1 maart jongstleden heeft onze secretaris, Philip Heintz,
afscheid genomen van zijn lidmaatschap als bestuurslid van
Het LindA Project. Na 5 jaar vond hij het tijd voor iets anders.
Jammer, maar begrijpelijk. Hartelijk bedankt Philip, voor al je
werk.
Wij zijn nu naarstig op zoek naar een nieuwe secretaris, tevens
bestuurslid. Ook zoeken we algemene leden voor ons bestuur.
Misschien iets voor u?

We sturen nog elke keer vele nieuwsbrieven per post naar u toe. Dat is geen enkel
probleem, maar als u het liever per email ontvangt, kunt u ons dan uw email adres
toesturen. Dat kan naar info@hetlindaproject.nl. Bedankt.
Wij wensen u allen een gezegend Paasfeest toe, namens de kinderen en het team in
Lira. We danken u hartelijk voor al uw gulle gaven, waardoor dit werk mogelijk is.
Jozina van Eerdenburg (voorzitster) en Karin Somberg (penningmeester).

Zaklopen tijdens de fun day.
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