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Een kind heeft het recht om kind te zijn!

Nieuwsbrief nr. 1 – April 2021

Lieve vrienden en belangstellenden,
Daar zijn we dan weer met het laatste nieuws uit Lira, Noord-Uganda.
En zo hebben we er dan al ruim een jaar corona ellende opzitten. Nog steeds geen idee
wanneer ik weer die kant op kan gaan.
De kinderen maken het uitstekend, gelukkig wel. Het is een extreem heet en droog
seizoen, elke dag weer boven de 30 graden! Al maandenlang. Men snakt naar regen en
afkoeling.
De verkiezingen zijn achter de rug en zoals verwacht heeft de zittende president, Mr.
Museveni, gewonnen. De oppositieleider, Bobi Wine, roept de mensen op tot vreedzaam
protest, daar hij ervan overtuigd is dat hij gewonnen heeft, dat er fraude in het spel is.
Begin maart gingen een aantal scholen weer gedeeltelijk open. Daar de scholen precies
een jaar eerder allemaal gesloten werden, zou je denken dat ze dan gewoon het jaar
vergeten en verder gaan, daar waar ze gebleven waren, maar nee. Vanaf begin januari
konden de eindexamenklassen weer aan de slag. Die zijn nu bezig met hun eindexamen.
Voor ons zijn dat Sarah, S4 en Isaac, diploma metselaar.
Jimmy doet eindexamen
junior timmeren.
Half maart ging groep 7
(Finah) en S3 (Ivan en Mercy
Melvin) weer naar school.
Ook Kizito en Lamech
konden weer naar de
technische school. Op 24 juli
doen die examens, om over
te gaan naar de
eindexamenklas.
Op 9 augustus begint dan
het nieuwe schooljaar, 2021.

Kizito

Lamech

Finah

Morrison, onze administrateur, is begonnen aan
zijn bacheloropleiding business administratie.
Daar hij al een diploma heeft, duurt dat nog 2
jaar. Hij gaat met de fiets en is ‘s avonds en in
het weekend thuis om voor de kinderen te
zorgen.
Na Pasen gaan dan de andere kinderen weer naar
school.
Bonny heeft zijn bacheloropleiding af en loopt 3
maanden stage.
Ivan

Het ministerie van onderwijs heeft een systeem bedacht
waardoor ze in 2023 het verloren jaar hebben ingehaald,
dus vanaf 2024 is alles dan weer normaal. (zonder
tegenvallende corona gebeurtenissen)
Dit betekent extra termijnen, minder vakantie. En dus
meer schoolgelden te betalen.

Er is een nieuwe bewoner in House of Hope, een
poes! Hopelijk gaat ie alle muizen vangen, een
ware plaag.

De elektriciteitsmaatschappij heeft haar weg
aangelegd over ons terrein.
Er is weinig meer over van wat eerst ons
mooie kindertehuis was. Heel triest, maar er
valt niets aan te doen. Men heeft ons
uiteindelijk 10.000 euro schadevergoeding
gegeven.

Jonathan en Yubo, beiden in het blauw!

We zullen dit jaar wederom een stille Pasen vieren.
Laat er Licht zijn! In onze harten!
Laten we bidden dat de corona misère vlug ten einde komt, zodat we ons normale leven
weer kunnen oppakken.
Team Nederland
Team Uganda

Team Noord Ierland
De kinderen

We wensen u allen een gezegend Paasfeest toe.
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