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

Nieuwsbrief nr. 1 – April 2022 

 
 

Beste vrienden en andere geïnteresseerden, 

 
Hier zijn we weer met het laatste nieuws uit Lira, Noord-Oeganda.  
 

Wat kan er veel veranderen in een paar maanden. Zo denk je dat het eindelijk weer een 

normale wereld gaat worden en dan krijg je onverwacht oorlog in Ukraine. Met alle 
gevolgen van dien wat betreft voedselvoorziening, benzineprijzen enz. Ons hart is bij de 

onschuldige burgers die weer de klos zijn. 

 
De scholen openden inderdaad 

op 10 januari en nergens werd 
een vaccinatiecertificaat 

gevraagd. 
Ondertussen zijn ze net weer 

thuis voor een welverdiende 
paasvakantie. 

 
Finah zit nog op school, ze zit 

in P7, eindexamenklas 
basisschool. De rest gaat op 25 

april beginnen aan het tweede 
trimester. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Joshua, Isaac, Kizito, 

Lamech, Dinah, Yubo, 
Jonathan en Sarah. 
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Tijdens de twee jaar durende lockdown waren verschillende kinderen bij verre 
familieleden ondergebracht. Een ervan was David Odur. Hij heeft familie in een ander 

district, Pader. Het ging allemaal niet van een leien dakje, zijn oma overleed en de rest 
van de familie wilde hem niet verzorgen. Toen is hij naar vrienden gegaan in Moroto 

District. Daar kwamen we pas later achter, toen we hem gingen opzoeken i.v.m. de 
opening van de scholen. Ook deze vrienden vonden het wel welletjes worden en waren 

blij dat we hem kwamen ophalen. 

Hij maakt het goed en wilde graag naar een technische school in de stad Moroto. Daar is 
hij nu en werd 1ste in zijn klas. Hij studeert elektrische installaties. Heeft het er goed 

naar zijn zin. 
 

Maar Moroto is een ander verhaal. 
Het ligt in het noord-oosten van 

Oeganda, dat grenst aan Kenya. 
Dit gebied heeft last van enorme 

droogte. 
 

Vanuit Kenya trekken de nomaden 
nu Moroto in en stelen de koeien. 

Het leger is aanwezig om de 
gevechten te voorkomen. David 

vertelde dat ze na donker de school 

absoluut niet mogen verlaten, 
vanwege de ongeregeldheden. Een 

jongen deed het toch en werd 
prompt doodgeschoten. 

Vanwege die droogte is er ook geen 
water. Het water dat men er drinkt 

is zout! Kan niet gezond zijn, dus 
hij krijgt van ons geld om flessen 

water te kopen. 
 

Het is ver van Lira en daarom blijft 
hij deze vakantie op school, met 

nog andere studiegenoten. Ze eten 
in het “hotel”. Goeie deal: 3 

maaltijden per dag plus water kost 

5000 shilling (1,25) 
 

 
Morrison, onze administrateur, ging erheen om David op te halen en aan te melden en 

heeft zijn ogen uitgekeken. Was er nog nooit geweest. In Moroto wonen de Karamojong, 
een nomadische stam die nog leeft volgens hun traditionele wijze. Ze lopen half naakt 

rond, want het is er erg heet. 



3 
 

Op 5 februari kreeg Morrison bericht van de 
technische school van Kizito. 

Ze slapen daar met zijn vieren in een kamer 
en een van de jongens was de accu van zijn 

telefoon aan het opladen. Deze accu ontplofte 
en de ravage was groot. Gelukkig waren er 

geen gewonden. 

Wel waren ze alles kwijt. 
 

 
De kamer na de explosie en brand. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Bonnie Olwit is geslaagd voor zijn bachelor 

in finance en accounting. En hij heeft een 
baan gevonden!! Een hele prestatie in 

Oeganda. Meestal moet je eerst geld 
betalen, voordat je in aanmerking komt. Hij 

gaat werken bij een bank als relationship 
officer.  

 
De training is nu achter de rug en hij begint 

11 april. In Lira, dus hij kan voorlopig thuis 
blijven wonen. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Vervelend nieuws voor hen die Paypal 

gebruiken om ons te ondersteunen, men 
heeft de rekening opgezegd. U kunt wel 

transferwise gebruiken om te doneren. Onze 
rekeninggegevens vindt U onderaan deze 

brief. 
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Ze hebben het altijd voor me verborgen weten 
te houden, maar nu ben ik erachter hoe een 

verjaardag gevierd wordt. Men doopt de jarige 
met water en modder. Vreselijk gewoonweg, 

wat een traditie! Enfin. 
  

 

 
 

 
 

 
 

Bonny, Ivan en Morrison hebben GAD 
gedoopt. Hij was de jarige.  

 
 

 
 

 
 

 

 
Ik beveel U onze stichting van harte aan, want alles is peperduur geworden. In Oeganda 

gebruikt men heel veel zonnebloemolie en de prijs is verdubbeld en stijgende, om U een 
voorbeeld te geven.  

 

Een gezegend Pasen! 
 

Team Nederland  Team Noord Ierland 

Team Oeganda   De kinderen 

 

Het LindA Project  
(Licht in dynamisch Africa) 

 

Verzorging en onderwijs 

voor weeskinderen in Noord Oeganda 

 
Bankrekening: ING nr.  NL02INGB0000111049 

T.n.v. Het LindA Project te Sint-Michielsgestel 
Website: www.hetlindaproject.nl 

E-mail: info@hetlindaproject.nl 
 

Adres: Het LindA Project, Regent Smitsstraat 62, 5272 BD Sint-Michielsgestel  
Tel. nr: 06-11197906 

 

Het LindA Project staat ingeschreven bij de Belastingdienst te Heerlen als Algemeen Nut Beogende 
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