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Een kind heeft het recht om kind te zijn!

Nieuwsbrief nr. 2 – augustus 2018
Lieve vrienden en belangstellenden,
Hier zijn we dan weer met het laatste nieuws
uit Lira, Uganda.
Wat hebben we in Nederland een geweldige
zomer gehad: zon, zon en nog eens zon, geen
regen, alles droog en dor. Nu heeft u allen een
goed idee kunnen krijgen van wat men in
Uganda het droge seizoen noemt.
Elk jaar van eind december tot eind maart is
het daar zoals het nu hier was: zon, zon en nog
eens zon en geen regen, wel een harde wind
vol stof.

Fina, Yubo en Jonathan harken het dorre
gras bijeen en wat hebben ze een lol!

Gad, Fina, Yubo en Jonathan

Dit jaar werd mijn verjaardag op een
bijzondere manier gevierd, ik kreeg zelfs een
taart!
1.

De meisjes zijn druk bezig de pinda’s te
roosteren.
Daarna worden de pinda’s naar een
maalmachine gebracht om er pindakaas van te
maken.
Heel gezond, geen enkele toevoeging!

Hier zijn Gad en Bonnie bezig de verstopte
riolering te maken.

Met zijn allen cartoons kijken op een
smartphone, hoe krijg je het verzonnen, maar
ze hebben schik.

2.

De situatie in Uganda is behoorlijk aan het verharden.
In de vorige nieuwsbrief berichtte ik u dat de
regering alle kinderen tijdens de vakanties bij
familieleden wil onderbrengen en hoe dat
voor veel kinderen uitliep op een waar drama.
In de korte mei vakantie, 3 weken, zijn de
kinderen nu bij mij komen logeren.
Ik woon zelf in een huis in de stad Lira. Vanaf
18 jaar mogen de kinderen sowieso niet meer
in een kindertehuis blijven wonen. Ze komen
dan vanaf hun 18e bij mij wonen. Na een tijdje
gaan ze zelf hun eigen weg als ze onafhankelijk
worden.
Veel van deze oudere kinderen zijn intussen
vertrokken en dus stonden er kamers leeg.
Zodoende konden alle kinderen komen
logeren. Het was erg gezellig.

Luisteren naar de muziek op mijn verjaardag
Nu heeft de regering besloten om meer dan 500 kindertehuizen te sluiten, vanaf 1 juni. Er
blijven er nog maar 70 over, die alle weeskinderen moeten gaan opvangen. De ambtenaren
gaan dan op zoek naar (verre) familieleden, om ze daar onder te brengen.
We weten intussen wat dat voor gevolgen kan hebben. Die arme kinderen zijn de dupe!
Wij hebben ons altijd volledig ingezet om de wees-en kwetsbare kinderen te helpen en gaan
hier dus gewoon mee door. Alleen kunnen ze dus, vanwege die nieuwe overheidsregels, niet
meer in House of Grace wonen en niet meer naar LindA Primary school gaan.
De kinderen die we onder onze hoede hebben, gaan we niet de straat op sturen. Ze gaan nu,
op 3 na, allemaal naar een kostschool en in de vakantie komen ze gezellig bij mij logeren.
Morrison zorgt, samen met huishoudster Janet, voor de 3 kinderen die niet naar kostschool
kunnen. Die gaan gewoon naar de dagschool. Yubo is veel te jong, 9 jaar, om op een
kostschool te zitten, Jonathan heeft Aids en heeft dus veel aandacht nodig, goed eten, op
tijd zijn medicijnen slikken. Dan is er Kizito, die geestelijk beperkt is en dus op kostschool
behoorlijk gepest zou worden.
Het opnemen van nieuwe kinderen wordt ons door de nieuwe regels onmogelijk gemaakt.
Ondanks dat er veel verandert, gaan WIJ door met het helpen van deze kwetsbare groep.
We vertrouwen erop dat u ons blijft steunen, zodat we deze kinderen kunnen helpen
zolang dat nodig is.
3.

De stand van zaken:
9 kinderen volgen basis onderwijs
3 kinderen gaan naar de middelbare
school, O level.
6 kinderen volgen technisch onderwijs.
5 jongelui volgen universitair onderwijs.
Om de kinderen een betere opvang te
kunnen bieden, hebben we een ander
huis nodig om de kinderen in onder te
brengen tijdens de vakanties. We zoeken
nog een genereuze sponsor die ons
daarmee kan helpen.
Ook hebben we geen auto meer, de
Suzuki ging helaas ten onder. Daar is nog
zo’n 6.000 euro voor nodig. We wachten
ook nog steeds op de compensatie van
de electriciteitsmaatschappij.
Janet, Kizito, Bonnie, Jozina,
Jonathan en Isaac bij de keukeningang.
Het laatste sociaal-financieel jaarverslag staat weer op de website. Daarin kunt u lezen hoe
het geld dat u in 2017 hebt geschonken is uitgegeven.

Vriendelijke groeten namens ons team in Nederland en Uganda.
Tot een volgende brief maar weer, Jozina
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