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

Eindelijk konden de kinderen weer naar de middelbare school, 
ergens eind februari en vanaf 15 april kwamen ze al weer naar 
huis voor hun mei vakantie. Het was een erg kort trimester mag 
je wel zeggen. Op 19 mei begon het tweede trimester.  
Op 8 augustus komen ze thuis voor de vakantie. 
 
De leerlingen die naar S5 gingen, VWO klas 5, konden pas  
31 maart terecht. Na 2 weken vakantie gingen Betty en  
Violet (zie foto rechts) al weer terug naar school, om de 
verloren tijd in te halen. Dat was tenminste iets. Betty doet 
wetenschap en Violet “food and nutrition” als pakket.   
 
Voor de jongens die in november eindexamen O level (Mavo) hadden gedaan, hebben we ook een 
oplossing gevonden voor hun vervolgopleiding.  De regering promoot “Skilling Uganda” en is druk bezig 
scholen en leerkrachten te overtuigen van het nut om mensen praktijkgericht onderwijs te geven in 
plaats van alleen maar theorie, maar het blijkt een hele klus. We vonden een school niet ver van House 
of Grace waar ze nu 1 jaar naar toe zullen gaan om respectievelijk te leren voor elektricien (2) en 
loodgieter (1). Eerst wilden ze niet, want er wordt op neergezien, maar nu ze er eenmaal zijn, hebben ze 
het reuze naar hun zin. Eindelijk leren ze iets! 
 

Ondertussen kwam het goed uit dat ze thuis waren, want een 
van hen, Morrison (zie foto links), lag ruim een maand in het 
ziekenhuis. En als je hier in het ziekenhuis ligt, heb je een 
“attendant” nodig, iemand die er de hele dag en nacht bij is om 
de patiënt te assisteren, eten te brengen en wat al niet.  
We hadden een roulerend systeem , waarbij er een ’s ochtends 
met het ontbijt kwam, er de hele dag bleef en dan ’s avonds 
afgelost werd door een ander met het avondeten. De lunch 
werd door nr. 3 gebracht. De attendant moet op de grond 
slapen. Gelukkig lag Morrison op een kamer apart, want hij had 
een grote open wond en dan kon hij niet op de, smerige, zaal 

liggen vanwege infectiegevaar. Dat wij dit kunnen betalen heeft er vanzelf ook alles mee te maken. 
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Wat was er voorgevallen? Morrison kreeg een dik rechteronderbeen. Ik met hem naar de dokter in het 
ziekenhuis vlakbij. De medisch assistent had hem meegenomen zonder mij te informeren ( ik had nog 
drie kinderen bij me die attentie nodig hadden) en zij had dat been opengesneden om de pus eruit te 
laten lopen. Lekker! We konden verdere schoonmaking en verbinding van de wond wel zelf doen. Jaja. 
Een paar dagen later waren er talloze wonden, de pus bleef komen, dus ik weer terug. En meteen naar 
de officiële arts gegaan, dr. Andrew. Die schrok zich een hoedje en Morrison kon meteen blijven.  

Hij werd dezelfde dag nog geopereerd, men vreesde voor zijn been. Men heeft na een maand een 
huidtransplantatie uitgevoerd en hij mocht 2 weken daarna weer naar huis, eindelijk!  
Op 1 augustus is hij begonnen aan zijn vervolgopleiding, inkoop en logistiek. Dit duurt 1 jaar. Racheal 
Adur gaat naar dezelfde school als Morrison en gaat daar “guidance and counseling” doen, ook voor 1 
jaar. Na dat jaar krijgen ze een certificaat en kunnen door naar de 2 jarige diploma opleiding. We boffen, 
want een andere organisatie heeft hen een studiebeurs gegeven, waardoor we het lesgeld niet hoeven 
te betalen. Alleen alle bijkomende kosten, en dat is ook nog behoorlijk! Maar zonder deze studiebeurs 
was deze opleiding niet mogelijk geweest. 
 
Dan de auto, dat mag blijkbaar ook niet. Hadden we net alles 
gerepareerd en was de auto weer in orde, rijdt er potverdorie 
weer een brommer achterop de auto. Ik stond te wachten om 
af te slaan, de oprit op van House of Grace. Het was erg druk 
met brommers die kinderen van de kostscholen naar huis 
brachten. Opeens: boem! Hij knalde zo achterop de auto, had 
me nooit gezien. Terwijl er ruimte genoeg was om me te 
passeren. Hij stond meteen weer op en verdween als een 
speer. Alle kinderen hadden het gezien en waren vreselijk 
geschrokken, dat snapt u.  We hebben nu net een plastic 
achterruit kunnen bemachtigen, de achterkant is uitgedeukt. Alleen het achterlicht moet nog gevonden 
worden.  Ach ja. Hier vertelt men mij dat ik die auto moet verkopen, want hij is behekst! 
 

Tijdens de mei vakantie zijn we 
begonnen met het bouwen van een 
echte school, van steen.  
De fundering is er nu. Men heeft hard 
gewerkt en allerlei ouders werkten 
belangeloos mee. De Romneyloods staat 
dan ook op instorten. Tijdens een storm 
vloog een aluminium afdak eraf en de 
termieten eten gestaag aan de deuren.   
Nu bidden we en wachten op geld om de 
rest te bouwen. Helpt u mee?  
Misschien kunt u een actie op touw 
zetten om de dringend noodzakelijke 
bouwfondsen op te halen? Of uw 
werkgever is gul?  
 

De fundering heeft in totaal 1200 euro gekost. (voor 5 klaslokalen).  
We schatten dat er nog zo’n 6000 euro nodig is om dit stuk af te maken, als de ouders gratis blijven 
bouwen. Dan hebben we 5 goede klaslokalen. De groepen 1 en 2 zitten dan nog in de Romneyloods, 
totdat we de rest kunnen opzetten. Maar dat gaat nog wel. 
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We hebben weer 3 kinderen mogen verwelkomen in House of Grace. 
 
Sara ( 12 jaar) gaat naar LindA Primary en Ken Kaunda, de directeur, 
merkte dat er iets niet goed zat bij haar. Hij ging op huisbezoek en 
kwam er zo achter dat zij een nichtje was, geen ouders had  en niet 
echt welkom was. Ze kreeg eten en onderdak, maar daar was dan ook 
alles mee gezegd. Ze moest hard werken , mocht wel naar school, 
maar kreeg geen lesgeld, uniform, schriften of wat dan ook. Ze werd te 
pas en te onpas geslagen, had dus eigenlijk geen leven. 
 
David (11 jaar) stond op een dag voor de poort en vroeg of hij binnen 
mocht komen. Bij navraag bleek dat hij vanuit Gulu naar Dokolo was 

gelopen (ruim 140 km) en toen weer 
terug tot Lira (60 km). Hij zag ons 
kindertehuis en dacht: misschien kan ik hier terecht. We zijn met hem 
naar de kinderbescherming gegaan en toen bleek dat hij weggelopen 
was bij zijn oom en tante, waar hij woonde. Deze mensen vertelden ons 
dat hij altijd wegliep, nooit luisterde, niet naar school ging, kortom: een 
probleemgeval. 
 
Kizito (9 jaar) werd door onze sociaal 
werker gevonden in een politiecel, 
toen hij voor David bij de 
kinderbescherming (valt onder de 
politie) was. Bij navraag bleek, dat 
men niet wist wat met dit kind te 

doen. Men had geen idee waar hij vandaan kwam en bij gebrek aan 
ruimte had men hem maar in een cel gestopt. 
 
In samenwerking met de kinderbescherming zijn ze nu bij ons en ze 
zijn heel gelukkig. Van verkeerd gedrag is geen sprake, integendeel.  
De sociaal werker besteedt veel tijd aan hen, om te achterhalen wat er 
nu eigenlijk allemaal gebeurd is en zo hen te helpen hun trauma’s te 
verwerken. 
 

Elk jaar wordt er in Uganda de  
dag van het Afrikaanse kind (zie foto links) gevierd.  
Het is een heel evenement en dit jaar mochten wij 
ook meedoen. Men begint om 9 uur ’s ochtends met 
een optocht door de stad. Eerst de muziek, dan de 
politie en dan de scholen met hun kinderen 
marcheren er op los. Wij mochten als nummer 3, 
meteen achter de politie, lopen. We hadden een 
banier gemaakt en de kinderen kregen allemaal een 
T-shirt uitgereikt. Na de optocht komt men samen 
op de golfbaan, waar allerlei hooggeplaatse 
functionarissen ondertussen ook zijn gearriveerd. 
Dan volgen toespraken, spel en dans.  
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We hadden onze kinderen (zie foto rechts) met 
een pick up truck ernaartoe gereden en de 
chauffeur vond het zo leuk, dat hij ze ook weer 
om 14.00 uur gratis terug heeft gebracht. We 
hadden koekjes, snoepjes en flesjes frisdrank 
gekocht, al met al was het een hele geslaagde 
dag. Voor herhaling vatbaar! 
 
Het team in Lira krijgt ook aardig gestalte.  
Kleine jongens worden groot! Iedereen is 
opgegroeid op House of Grace en nu klaar met de 
opleidingen.  
De algehele dagelijkse leiding is in handen van 
Patrick Opio. Isaac Obura is de boekhouder, receptionist en algemene kantoor assistent en werkt onder 
Patrick. Charles Ebonga is de sociaal werker en hoofd van House of Grace. Onder zijn leiding werken 
verder Peter (vader) en Mary (moeder) en Ketty de kokkin ( dit is personeel). Tonny Ayina is de 
opbouwwerker. Kenneth Kaunda heeft de leiding van de basisschool. 
 
U zult zich afvragen: en de meisjes? Ja, dat is een ander verhaal. Deze dames verdwijnen na hun 
opleiding, want ze willen graag baby’s! Daar ligt nog een behoorlijke klus, om de meisjes ervan te 
overtuigen dat ze eerst een toekomst moeten opbouwen alvorens aan baby’s te beginnen.  
57% van de nieuwgeboren baby’s komen van moeders onder de 18! De meisjes die nu studeren zeggen 
dat zij inzien dat ze eerst moeten studeren, een baan krijgen en een leven opbouwen, alvorens aan 
baby’s te beginnen. Laten we het hopen. 
 
Het financiële jaarverslag en het sociale jaarverslag 2013 zijn weer beschikbaar op de website. Mocht u 
een uitgebreider financieel verslag willen, dan kunt u dit opvragen bij ons secretariaat. 
 
Namens de kinderen, de teams in Nederland, Noord-Ierland en Uganda wens ik u allen een fijne zomer 
toe. Tot een volgende keer. 
 
Groeten van Jozina van Eerdenburg 
voorzitster 
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