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Lieve vrienden en belangstellenden,
Hier zijn we dan weer met het laatste nieuws uit Lira, Uganda.
In Nederland hebben we zomer – en wintertijd, zo niet in Uganda. Het land ligt in het zuiden
op de evenaar, in Lira zitten we er zo’n 340 km
boven. Dat betekent dat het altijd rond 06.30 licht
wordt en om 19.00 donker is. In het zuiden van
Uganda is er een tropisch klimaat, in Lira meer een
savanne klimaat. In Lira kent men geen zomer en
winter, wel een regenseizoen en een droog seizoen.
En de afgelopen periode mochten we “genieten”
van een ouderwets droog seizoen. Van december
tot en met februari viel er geen drup regen, stond er
een harde wind vol stof en temperaturen van
gemiddeld 38 graden. Gelukkig kwamen de regens
in maart en kon iedereen weer ademhalen.
Ikzelf vertrok 10 december in een vreselijke
sneeuwstorm, met 14 uur vertraging, naar Uganda
en kwam op 2 maart terug in hetzelfde soort weer:
sneeuw en een gevoelstemperatuur van –15. Dat
was even wennen!
De Verenigde Naties hebben een aantal jaren geleden besloten dat er geen kindertehuizen
meer mochten zijn, iedereen had wel ergens een familielid waar een beroep op gedaan kon
worden. In Lira stond men ons oogluikend toe, daar er soms echt geen familieleden waren.
De kinderen waren niet voor niets bij ons gebracht.
Daar kwam dit jaar echter verandering in. In de schoolvakantie moesten de kinderen
ondergebracht worden bij familieleden. Dat werd een hele klus. Allereerst hebben we met
drie andere organisaties, die hetzelfde werk doen als wij, gesproken of de kinderen dan niet
bij hen konden worden ondergebracht. Helaas, zij liepen tegen hetzelfde probleem aan.

1.

Toen begon de speurtocht naar verre familieleden. Die werden gevonden en de kinderen
zijn in de week voor Kerst allemaal naar hen toegebracht. Soms moesten we er een dag voor
rijden, zo ver weg was het.
De Kerstviering, met spelletjes, lekker
eten en cadeautjes hebben we de week
voor Kerst gehouden. De sfeer was
goed, de kinderen (en wij) wisten toen
nog niet wat voor drama’s zich zouden
ontwikkelen.
Sommige familieleden dachten dat de
kinderen alleen voor Kerst en Oud en
Nieuw kwamen. Toen het voor de hele
schoolvakantie bleek te zijn, moesten
de kinderen hard werken en al hun
spullen werden hen afgenomen. Andere
kinderen werden, nadat wij vertrokken
waren, ergens anders ondergebracht.
Om kort te zijn, het was een fiasco. En
een dure grap bovendien, daar we voor
het nieuwe schooljaar alles opnieuw
moesten aanschaffen. Matrassen, beddengoed, schooltas, kleding, schoenen, alles weg. We
kregen ze terug met wat oude kleren en slippers.
Ze waren dolblij weer terug te zijn. We zijn ons nu aan het beraden wat te doen in de
aankomende vakantie in mei. Want terug naar de familieleden is geen optie. Ik ga dan ook
23 april weer naar Lira.
Van de kinderen die eindexamen
basisschool hebben gedaan zijn de
twee jongens geslaagd en zitten nu in
de eerste klas middelbare school, het
meisje is helaas gezakt en doet P7
overnieuw.
We hebben nu 9 kinderen op de
basisschool, 7 volgen technisch
voortgezet onderwijs, 3 gaan naar de
middelbare school en 5 studenten
volgen universitair onderwijs.

2.

We zijn heel blij met uw trouwe donaties. Wist u dat u deze bedragen af kunt trekken van
de inkomstenbelasting? Zet dan op de overboeking duidelijk GIFT.
De kinderen zijn hier druk bezig
hun boxen in te pakken voor het
nieuwe schooljaar. Aangezien ze
alles kwijt waren was er werk aan
de winkel.

Graag stel ik u voor aan Morisson Okello. Hij studeerde
vorig jaar af en behaalde zijn diploma inkoop en
logistiek. Hij is nu werkzaam op ons kantoor, bezoekt
de leerlingen, doet de inkoop, al met al een harde
werker. We zijn heel blij met hem. Het is bemoedigend
te ervaren dat een jonge man zoals hij, die door ons is
opgevoed, op deze manier iets terugdoet.

3.

We staan aan de vooravond van Pasen. In Nederland
zie je overal advertenties voor paashazen, eitjes,
paasontbijtjes en wat al niet. In Lira is dit volkomen
onbekend. Er wordt wel Pasen gevierd, maar zonder
allerlei poespas. Men gaat naar de kerk en er is extra
eten, maar daar houdt het bij op. Op Goede Vrijdag
zijn de scholen gesloten, het is een nationale feestdag.
Zaterdag is een gewone werkdag en zondag is het
vanzelf Paaszondag. Maandag gaat iedereen weer aan
de slag.

Namens de kinderen en de teams in Uganda en Nederland wensen wij u
een gezegend en vrolijk Paasfeest toe.
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