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

Nieuwsbrief nr. 3 –  December 2020 
 

Lieve vrienden en belangstellenden, 

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

Wat een vreemd jaar hebben we achter de rug! Je staat er niet bij stil hoe 
vanzelfsprekend we al onze vrijheden waren gaan vinden. En dan komt er een virus en 

kan er opeens niets meer. Heel confronterend. Ik hoop dat er onder onze trouwe 
nieuwsbrieflezers geen corona heeft toegeslagen en dat u allen nog steeds gezond bent. 
 

Zoals overal is er ook in Lira nog geen zicht 
op het einde van de corona epidemie. Nog 

steeds zijn de scholen gesloten, alleen de 
eindexamenklassen mogen naar school, voor 
het tweede trimester. Alles schuift op naar 

volgend jaar. Er is nog steeds een avondklok 
en overal zijn mondkapjes verplicht. 
 

Kerstmis en oud-en-nieuw zal anders gevierd 
worden dan normaal. Geen hotel of bar is 

open en dan is er vanzelf ook geen prachtig 
vuurwerk. Gelukkig is de kerk wel weer 
toegankelijk. 

 
Volgend jaar januari zijn er verkiezingen 
en de politie en het leger grijpen hardhandig 

in als de mensen te dicht op elkaar staan 
tijdens het campagne voeren. In Kampala, 

de hoofdstad, resulteerde dat in 50 doden. 
Als president Museveni niet wint, dan vreest 
menigeen voor een bloedige oorlog. 

Jonathan, Nancy, Ivan, Yubo, Fina, Mirriam, Kizito 
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Jonathan groeit als kool en weegt nu 50 kilo, dat is wel eens anders geweest, maar hij 

slikt zijn aidsmedicijnen dan ook trouw. 
 
Morrison was begonnen met het fokken van kippen en het ging goed, hij had een 

heleboel kuikens. Tot er een besmette haan in het hok vloog, nu zijn al zijn kippen 
dood, heel sneu. En we hadden nog wel zo gehoopt op kip op het kerstmenu.  
 

Wat het weer betreft is er geen klagen, elke dag zo’n 30 graden en af en toe een 
verfrissende bui. 

 
In Uganda heeft de regering besloten dat alle paspoorten per 1 januari 2021 vervallen. 
Iedereen krijgt een oost Afrikaanse gemeenschap paspoort. Daar horen de volgende 

landen bij: Kenya, Tanzania, Oeganda, Rwanda, Zuid Sudan en Burundi. Dat betekende 
dat Benjamin Ojok, die in Nederland studeert, naar Uganda moest om een nieuw 

paspoort aan te vragen. Gelukkig kon dat en heeft hij ondertussen zijn nieuwe paspoort, 
dat ging heel snel. De vraag is nu of hij nog terug kan komen, daar alles in lockdown is 
gegaan. We hopen er maar het beste van. 

Op de eerste rij: Jonathan, Yubo, Mirriam, Nancy. Op de tweede rij: Absolom, Kizito, 
Jimmy, Dinah, Sarah. Op de derde rij: Lamech, Ivan, Bonnie, kinderbescherming de 

heer Joe Otim, verborgen achter Dinah zijn vrouw, Janet en Fina.  
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Op de groepsfoto kijkt niet iedereen even blij, want ze zijn toegesproken door de heer 
Joe Otim. Het is heel fijn dat deze man zich zo inspant om een oogje in het zeil te 

houden terwijl ik er niet kan zijn, vanwege de corona maatregelen.  
 

Graag maak ik u attent op het volgende: 
Verscheidene mensen hebben een email gekregen die 
van mij leek af te komen, waarin om geld wordt 

gevraagd. Bij een eerder door mij geschreven tekst is 
er dan een tekst toegevoegd! 

 
Net alsof ik dat vraag. Let op!! Ik stuur zulke 
verzoeken NOOIT. Dus ga er niet op in. 

 
 
 

 

Yubo      Jonathan    Fina 
 

Omdat ik door de corona crisis niet naar Uganda kan, heeft Benjamin de spullen voor de 
kinderen meegenomen. Ik had o.a. regenjassen gekocht, in maart of zo en was zeer 

benieuwd of ze nog wel zouden passen. Voor Jonathan en Yubo was het ok, maar Fina 
hangt erin. Nou ja.  
 

De jaarverslagen 2019 staan weer op onze website. Zowel het sociale, waarin ook de 
uitgaven in Uganda vermeld staan als het financiële. 
 

Heel erg hartelijk bedankt voor al uw steun dit 
afgelopen jaar. 

Zonder u zouden we dit werk niet kunnen doen. 
Zonder u zouden onze kinderen nu ergens op 
straat rondzwerven of erger. 

Dankzij u leiden zij een zorgeloos bestaan, 
mogen kind zijn! 
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Wij wensen u allen een zeer gezegend kerstfeest en een gelukkig en gezond 

nieuwjaar!  
Laten we hopen dat de corona misere vlug ten einde komt, zodat we ons normale leven 

weer kunnen oppakken. 
 

Team Nederland   Team Noord Ierland 

Team Uganda    De kinderen 
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