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

Nieuwsbrief nr. 2 – augustus 2019 

  
 

Lieve vrienden en belangstellenden, 

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

Alles verloopt prima. De regentijd kwam laat, maar duurde ook langer, gelukkig maar. 

Morrison Okello zorgt goed voor alle lopende zaken. 
Kinderen naar school brengen, scholen bezoeken, administratie, hulp bij ziekten, reparaties, rekeningen 
betalen, eten inslaan en noem maar op. Hij heeft het er maar druk mee. 
 
Hoe ziet een dag eruit voor onze basisschoolleerlingen: 
Om 6.00 uur staat iedereen op. Dan krijgen ze een ontbijt, 
bestaande uit broodjes met lokale pindakaas en thee. Om 
6.50 vertrekken ze naar school, waar ze dan om 07.00 in de 
klas zitten. 
Op school wordt er om 13.00 een lunch geserveerd: 
bonen en ‘posho’ (polenta). 
Om 17.00 worden ze dan weer opgehaald.  
Even opfrissen, de schooluniformen uit, de dagelijkse kleding 

aan en dan kan 
er even 
gespeeld 
worden. 

    
    

                                  
David en Kizito 

Om 18.30 heeft Janet (de huishoudster) de maaltijd klaar, 
elke dag wat anders, zeer gevarieerd. 
Per toerbeurt wordt er afgewassen en dan begint om19.30 
het huiswerk maken. Morrison en Gad houden toezicht en 
geven uitleg.    
Yubo zit in groep 3 en gaat om 20.30 naar bed. 
Jonathan en Fina, groep 5, gaan om 21.00 naar bed. 

Nancy en Dinah 
De anderen (Nancy, Dinah, Kizito, David en Miriam) zitten in de eindexamenklas en krijgen veel huiswerk. 
Zodoende liggen die nooit voor 22.00 op bed. 
 
De eindexamenkandidaten krijgen zelfs op zaterdag les. Het liefst willen de scholen dan ook nog lesgeven 
in de vakantie, maar daar ga ik niet mee akkoord. Ze hebben ook vrije tijd nodig.   
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We zijn al jaren bezig met 
het opvoeden en verzorgen 
van weeskinderen, de 
kinderen van toen zijn de 
ouders van nu. Zo heeft 
Evaline Acen nu 3 kinderen, 
Solomon Okello heeft er 2 
en Violet Aol heeft 1 kleine. 
 
Voor die kleintjes ben ik 
‘tata’, oma.  
 
 

Elia en Absolom (van Evaline) 
Gabriel (van Violet) 
 
Evaline is vroedvrouw, Solomon fotograaf en Violet dietiste. 
Vele anderen hebben ook gezinnen, maar die komen niet regelmatig op bezoek, dus daar ben ik de tel een 
beetje van kwijt. 

Op een zonnige zondagmiddag nam Dreih me 
mee uit om te lunchen. Dreih is een van de 
oudste opgevangen kinderen en is nu piloot. 
We gingen naar een nieuw hotel, ergens in the 
middle of nowhere. Verrassend genoeg waren 
er veel mensen, iedereen wist het blijkbaar 
toch te vinden. Het zag er leuk uit. Ik mocht 
een kijkje nemen in een van de mooie huisjes 
en schrok toch wel een beetje van de prijs: 
175,00 dollar per nacht. Alles wordt duurder, 
ook in Lira.  
 

 
Gelukkig is niet alles zo duur, zoals de gratis mango’s waar 
de bomen weer vol mee hingen. De kinderen halen die er 
maar wat graag uit! 
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Mijn verjaardag werd gevierd als combinatie-verjaardag: iedereen was jarig! En dan was het ook nog 
moederdag. We hebben er een groot feest van gemaakt. 

 
Barbecue aan, allerlei lekkere salades, 
frisdrank, bier voor de groten. Morrison had de 
speakers buiten gezet en zo konden we 
meezingen en dansen. Het was in een woord 
geweldig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De laatste terugreis kreeg ik een onverwachte mini vakantie van Egypt Air, waar ik altijd mee reis. De vlucht 
was verlaat, waardoor ik de aansluiting in Cairo naar Amsterdam mistte. Men bracht me naar een prima 
hotel, net buiten het vliegveld. Alles werd vergoed. En zo kon ik een lang gekoesterde wens in vervulling 
laten gaan: een bezoek aan het Egyptisch Museum. Zeer indrukwekkend. ’s Avonds kon ik genieten van 
livemuziek op mijn balkon. En de volgende ochtend op huis aan. Voor herhaling vatbaar. 
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Zo zitten we gewoonlijk in de eetzaal te eten. 
 
Wij zijn ontzettend blij met al uw gulle giften, hartelijk dank daarvoor. Zonder uw steun zouden we ons 
werk niet kunnen doen. De kinderen zijn u ook heel erg dankbaar. Helaas lopen de donaties de laatste tijd 
terug. Het zou fijn zijn als u uw vrienden en familieleden over ons werk zou willen vertellen. Hopelijk 
komen er dan weer meer donateurs.       
 

We wensen u allen nog een fijne voortzetting van de zomer. 
Team Nederland  Team Noord Ierland 
Team Uganda   De kinderen 
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