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Lieve vrienden en belangstellenden, 

Hier zijn we dan weer met het laatste nieuws uit Lira, Uganda. 
Toen ik Lira verliet, eind juni, regende het en het regent er nog steeds, dus als ik terugkom eind augustus 
zal ik velden vol gewassen zien, geweldig voor de bevolking. 
 
Voedsel is hard nodig, mede voor de meer dan 1 miljoen vluchtelingen uit Zuid-Sudan. 
De wereld is hard aan het veranderen en op het moment dat ik dit schrijf is er de dreiging van een escalatie 
van de vijandigheden tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Laten we hopen en bidden dat het met 
een sisser afloopt en dat de wereld niet in een oorlog wordt gedompeld waarvan de uitslag alleen maar 
desastreus kan zijn voor iedereen. 
 
De vakantie loopt hier weer ten einde, in Uganda begint de vakantie na het tweede trimester op 25 
augustus. Eind september gaan de kinderen dan beginnen aan hun derde en laatste trimester van dit jaar. 
In 2009 werd House of Grace bezocht door de familie Mueller uit Duitsland. Zij brachten een dochtertje 
mee, Sophie. Deze Sophie is nu 18 jaar en heeft haar middelbare school af. Zij komt met mij mee en gaat 
ons een half jaar helpen. Is dat niet geweldig! 
De kinderen zullen heel blij zijn dat er iemand komt om met hen activiteiten te ondernemen. 
 

In september gaan dan ook eindelijk de 3 studenten die 
al sinds vorig jaar november zitten te wachten verder 
met hun studie. Bonny is geaccepteerd aan de 
universiteit in Kampala en gaat finance and accounting 
studeren. De andere twee gaan een groot avontuur 
tegemoet. Ze gaan studeren in China. De Chinese 
regering sponsort studenten uit Uganda en ze zijn door 
de selectie heen gekomen. De een gaat internationale 
economie en handel studeren en de ander computer 
science en technologie. Het zal ons benieuwen. Ze zijn 
nu druk doende Chinees te leren via internet.  
 
 
 
 
 
 
 

 Morris the caretaker and Bonny. 
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Peter Otim, de medische student, is klaar en doet nu zijn internship in 
Lira Hospital. De diëtiste is begonnen aan haar tweede semester en 
Betty, het meisje dat wordt gesponsord door de familie Mueller, gaat 
aan haar tweede jaar meteorologie studie beginnen op de universiteit 
in Kampala . 
 
Zoals u in de gaten heeft, worden kleine kinderen groot.  
 
Onze jongste, Yubo, kreeg de bof en heeft iedereen aangestoken. Ik 
vond het prima al waren sommigen best beroerd. Maar hoe jonger je 
het krijgt, des te beter nietwaar. 
Yubo gaat nu naar groep 4. Jonathan, die hiv heeft en Fina gaan naar 
groep 5.  Kizito, Nancy, Miriam, Mildred en Dinah, die lijdt aan 
epilepsie, gaan naar groep 6. David zit alleen in groep 7 en Ivan, 
Lamech en Madeleine zitten in groep 8 en doen in November 
eindexamen.  
                  Madeleine en Miriam  
 
Zij vormen nog maar een kleine minderheid van alle kinderen die naar LindA Primary gaan en door ons 
worden ondersteund. 
 

Helaas ook minder leuk 
nieuws. We hebben 
afscheid moeten nemen 
van Irene Alobo, een van 
de meisjes die in het 
restaurant in Dokolo 
werkte. Zij leed aan AIDS.  
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We zijn toch maar begonnen met 
het bouwen van een nieuw huis 
voor de jongens, het oude valt om, 
het dak lekt, kortom daar gaan 
ongelukken gebeuren als ze er nog 
langer in blijven wonen. We 
kunnen niet eeuwig op de 
electriciteitsmaatschappij blijven 
wachten. 
 
Ze gaan er drie jaar voor naar 
school, maar weten hoe je moet 
metselen??? Ze snappen er niets 
van al doen ze erg hun best.   
 
 
 
 
       Het nieuwe huis in wording voor de jongens. 
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Graag maak ik u attent op de 
mogelijkheid om ons te gedenken 
bij uw overlijden, middels een 
legaat. Dat kan geregeld worden 
bij de notaris. Vanzelfsprekend 
hoop ik dat u nog vele jaren zult 
leven in gezondheid en geluk, maar 
toch. 
 
Uw wensen worden bij de notaris 
vastgelegd in een notariële akte, 
waarna een testament wordt 
opgemaakt of aangepast. U 
ondertekent dit en dan is het 
officieel. Omdat wij de ANBI status 
hebben zijn wij vrijgesteld van 
erfbelasting. Uw nalatenschap 
komt dus volledig ten goede aan 
de kinderen in Noord-Uganda. 
 
We wensen u nog een goede 
nazomer toe, in goede gezondheid.  
Bedankt voor al uw trouwe steun, 
zonder u kunnen wij dit werk niet 
doen. 
 
Tot een volgende keer, 
 
Jozina, Karin, en het team in 
Uganda 
 
 
 
                                  Met mijn kleinkind Jozina 
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