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Hier is dan weer het laatste nieuws uit Lira, Noord-Uganda.
De tijd is dit jaar voorbij gevlogen, lijkt het wel. Kerst staat alweer voor de deur.
Alle kinderen zijn thuis, om te genieten van hun grote vakantie.
Op de laatste schooldag, 27 november, was er weer
de traditionele FUN DAY op LindA Primary School.

Spelletjes doen zoals koekhappen, zaklopen,
hoogspringen, uienrun, etc. Voetbal, lekker eten
en drinken, dansen en zingen, het is altijd een heel
leuke afsluiting van het schooljaar.
Het is alweer bijna 13 jaar geleden dat Het LindA Project/LindA Foundation begonnen is met het helpen
van weeskinderen en andere kwetsbare jeugd, waaronder gehandicapten, in Lira. Er is zoveel gebeurd.
Begonnen middenin de oorlog tussen Het leger van de “Heer” en de regering, waarbij de plaatselijke
bevolking werd uitgemoord, kinderen werden gehersenspoeld tot kindsoldaat en wat voor
verschrikkelijkheden al niet meer werden begaan (Boko Haram doet nu hetzelfde in Nigeria, vreselijk
gewoon). Sinds 2008 is het rustig en is men bezig met de wederopbouw. Met het herenigen van
families. Met het verwerken van trauma’s. Ook dat vergt tijd, na 22 jaar is er veel te verwerken.
Sinds we begonnen zijn hebben we direct ongeveer 180 kinderen kunnen helpen. Indirect een veelvoud
hiervan. Veel kinderen kwamen in 2003 bij onze stichting en zijn nu volwassen, hebben soms zelf al een
gezinnetje en zijn in staat in hun eigen levensonderhoud te voorzien, dankzij UW hulp. Anders had dit
werk niet kunnen plaatsvinden. Onze werkmethode werpt vruchten af. We begeleiden een kind van de
basisschool t/m vervolgonderwijs en waar nodig helpen we ook daarna met het vinden van werk of het
opzetten van een eigen bedrijfje. Zoals de 4 jongens die nu in Dokolo een eigen winkel hebben en als
loodgieters/electriciens aan het werk zijn (zie vorige nieuwsbrief).
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Moses Okwir in 2003

Moses Okwir in 2015

Morris Ongom in 2005

Morris Ongom in 2015

Moses en Morris (boven) zijn onze loodgieters. Stephen en Jolly Joe (onder)
zijn onze elektriciens. Hun bedrijfje in Dokolo heet Momo Jost.
Moses en Morris zijn de Momo, Jolly Joe en Stephen zijn de Jost.

Stephen Otim in 2003

Stephen Otim in 2015

Jolly Joe in 2009

Jollly Joe in 2015
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Ik ga proberen een compilatie te maken van heel veel
kinderen in 2003 en nu, die dan op de website zal
verschijnen. Het is erg leuk te zien wat er van al die
kinderen geworden is.
Zo hebben we nu verpleegsters, een vroedvrouw,
onderwijzers, timmerlui, naaisters, automonteurs,
chauffeurs, bakkers, metselaars, een fotograaf en weet
ik het al niet.
En velen zitten nog op school.
Momo Jost Enterprises
We mogen zeker Patrick Opio niet vergeten, die in 2005 bij ons kwam en toen naar de 3e klas van de
middelbare school ging. Na 10 jaar is hij de Project Manager van LindA Foundation. Zonder hem en zijn
volledige toewijding zou er geen LindA Foundation meer zijn. Toen ik zo ziek werd en uitviel, nam hij het
stokje over.

Patrick, toen

Patrick, nu

Onze LindA Primary School gaat heel goed. Veel kinderen uit de
omgeving maken er gebruik van. Voor de vele arme gezinnen,
die allemaal wel een paar weeskinderen opvangen, is het een
uitkomst. Ons programma SOS (Send an Orphan to School,
zendt een weeskind naar school) komt goed van pas. Wat we
doen: we ondersteunen de school door de leerkrachten te
betalen, ontbijt en lunch te geven en de weeskinderen vaak
gratis onderwijs te laten volgen. Wel vragen we een kleine
eigen bijdrage, voor onderhoud en lesmaterialen( € 10,00 per 3
maanden). De sociaal werker bezoekt de gezinnen, helpt waar
nodig en kijkt of de kinderen niet misbruikt worden.
Vaak worden de weeskinderen gedwongen allerlei
huishoudelijk werk te verrichten omdat ze bij een familielid
mogen wonen. Is er medische hulp nodig, dan neemt hij hen
mee naar de dokter of tandarts. Zo kunnen de kinderen wonen
bij hun familie en krijgen ze in feite toch alle zorg die ze eerst in
het kindertehuis kregen.
Ook dit jaar ging voorbij zonder dat we iets hoorden van de
electriciteitsmaatschappij UETCL.
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Verder hadden we last van behoorlijke overstromingen en kwamen 4 honden ons gezelschap houden.
Een van de honden is helaas overleden, hij werd vergiftigd door de buurman. Dat was minder leuk.
De nieuwe school groeit gestaag, door de gulle donaties staat er nu een gebouw met 5 klaslokalen en is
het schoolterrein omheind en voorzien van een poort. De ouders zijn erg blij met de school, want nu
leren hun kinderen lezen en schrijven, wat op de andere school niet lukte. Een pluim voor de
leerkrachten dus.
Doordat we een gevarieerd menu hebben, is er bijna nooit iemand ziek. Alleen malaria gooit weleens
roet in het eten.
Menu:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

rijst met groenten en pindasaus
spinazie, posho en sim sim
vlees, kool en aardappel
cassava met pindasaus
vis, rijst en kool
rijst met gebakken ei en tomatensaus
melk, vlees, rijst en kool

Ontbijt: 2 broodjes en thee
Lunch: bonen en mais (posho)
Tussendoor: fruit

Tot slot
Onze dank gaat uit naar u allen, die door middel van uw donaties het mogelijk maakt dat we dit werk
kunnen blijven doen en zodoende de kinderen een fijne jeugd kunnen geven en uitzicht op een goede
toekomst.
We wensen u allen een gezegende
Kersttijd toe en een gelukkig en
voorspoedig 2016.
Namens iedereen in Lira, Uganda,
Nederland en Noord-Ierland,
hartelijke groeten,
Jozina.

Het LindA Project
Verzorging en onderwijs voor weeskinderen in Noord Oeganda
Bankrekening: ING rek.nr. NL02 INGB 0000 111049
T.n.v. Het LindA Project te Sint-Michielsgestel

Website: www.hetlindaproject.nl E-mail: info@hetlindaproject.nl
Postadres: Het LindA Project, Regent Smitsstraat 62, 5272 BD Sint-Michielsgestel
Tel. nr: 06-26611857 (Philip Heintz, secretaris)
Het LindA Project staat ingeschreven bij de Belastingdienst te Heerlen als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI), fiscaalnr. 8155.89.967. Giften zijn aftrekbaar van de belasting. Ook staan wij ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34133547.

4.

