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Beste lezers,
In deze laatste maand van 2016 ontkom ik niet aan enige reflectie over wat er allemaal dit jaar is
gebeurd en wie weet nog gaat komen. Elke dag word ik weer verrast met nog erger nieuws.
Een tumultueuze periode.
In het kader van ons werk in
Noord-Uganda is er de steeds erger
wordende dreiging vanuit ZuidSudan.
Daar worden hele groepen mensen
bedreigd met de dood door
rivaliserende stammen. En vanzelf
gaat men op de vlucht, velen komen
ook terecht in Noord-Uganda. Het is
hier niet ‘de ver van mijn bed show’.
De verschrikkingen van de oorlog
met de LRA (Het Leger van de heer)
staan bij velen nog op het netvlies,
dus de sfeer is wat gespannen. Laten
we hopen dat de onrust in ieder
geval niet de grens over gaat komen.
Om vanuit Lira, via Gulu, naar Juba te
reizen (de hoofdstad van Zuid-Sudan)
is een hachelijke onderneming aan
het worden. Je bent je leven niet
zeker.
Vooralsnog gaat het leven van alle
dag in Lira gelukkig nog gewoon zijn
gang.

1.

Onze basisschool
Het schooljaar loopt weer ten einde, op 9 december hebben we Fun Day, ter afsluiting van een
succesvol jaar. 14 leerlingen deden eindexamen basisschool. In januari krijgen we de resultaten.
In de grote vakantie die dan volgt zijn we van plan de school af te maken, pleisteren, verven, dat soort
zaken, mits de middelen er zijn. Op 6 februari begint dan weer het nieuwe schooljaar.
Middelbare scholen
Dit jaar deden 4 leerlingen eindexamen
VWO (S6) en 1 leerling deed eindexamen
MAVO (S4). De resultaten komen eind
februari.
Universiteit
Graag wil ik iedereen heel erg hartelijk
bedanken voor de spontane en gulle
bijdragen voor Peter Otim. Hij is nu in
staat zijn studie af te maken. Over een
week begint zijn examen voor het derde
jaar, 1e semester. Nog 1 semester te
gaan.
Betty Adongo begon vol enthousiasme aan haar opleiding meteorologie op Makerere University in
Kampala. Ze had een kamer gevonden, die ze deelt met een andere studente en die ingericht. Maar de
pret mocht niet van lange duur zijn: het personeel van de universiteit ging in staking! De campus is
gesloten en iedereen is naar huis gestuurd. Ze hoopt dat alles in januari weer open zal gaan.
De electriciteitsmaatschappij
Zoals u op de foto kunt zien is men druk bezig met het
aanleggen van de mast. Alles gaat gewoon door, alsof we
totaal niet communiceren.
We snappen niet dat een elektriciteitsmaatschappij totaal
geen rekening houdt met de veiligheid van de kinderen die
hier wonen. Men wil gewoonweg niet begrijpen dat je geen
hoogspanningskabels aan kunt leggen dwars over het
woongebied van deze kinderen heen.
Men zegt: ach, het gaat maar over 5 meter, en dan nog
25 meter waar je niet mag wonen. Waar maak je je druk om.
Toevallig is dat precies het gebied waar we wonen! Je kunt de
kinderen toch niet aan een boom binden of zo.
Enfin, we wachten dus maar geduldig af tot men ons
voldoende compenseert, zodat we kunnen verhuizen.
Uiteindelijk zal het er toch van moeten komen, niet?

2.

De Kersttijd
De Kersttijd in Lira is elk jaar weer een heel bijzonder en super gezellig gebeuren. Iedereen komt van
heinde en ver naar de stad. Je kunt af en toe over de hoofden lopen! Niemand houdt zich aan de
verkeersregels, dus het is nogal moeilijk om er doorheen te laveren.
Deze maand is van oudsher de maand dat er nieuwe kleren,
schoenen en dat soort zaken gekocht worden. Ook een extra bezoek
aan de kapper, de kleermaker, de supermarkt staat op het lijstje.
Er wordt eten en drinken ingekocht, daar Kerst en Oud en Nieuw
onlosmakelijk verbonden zijn aan heel veel eten en drinken. Luxe
artikelen, als een tv, dvd speler, koelkast, water- koker, een nieuw
bed, ze vinden gretig aftrek.
Vanuit de dorpen komen de mensen met hun koeien, geiten,
varkens en kippen om de winkelende massa ter wille te zijn.
Iedereen treft nu, vaak een keer per jaar, allerlei bekenden, het is
een gezellig samenzijn.
Ook wij doen hier vanzelfsprekend aan mee.
In groepjes van ongeveer 4 kinderen van om en nabij dezelfde leeftijd gaan we de stad in. Nieuwe kleren
en schoenen kopen.
Dat is erg spannend, want zo vaak komen ze niet in de stad. Dan begint het zoeken, keuze maken,
passen enz. Na afloop gaan we dan ergens een glaasje fris drinken met een donut of een ijsje.
Wat een pret.
Met Kerst worden dan de nieuwe aanwinsten gedragen. Ook zijn er kadootjes onder de kerstboom.
De kerstboom is hier een tak van een speciaal daartoe aangewezen boomsoort. Samen met Augustine,
de vader van het huis, gaan wat oudere jongens op stap, om hun takken te bemachtigen.
Die worden dan keurig versierd en de pakjes worden eronder gelegd. De hele leefruimte wordt van
slingers voorzien, het is echt Kerst.
Op het menu staat van alles: kip (of schaap),
rijst, witte kool, worteltjes, bananen,
eieren, aardappelen, ananas en een flesje of
2 frisdrank.
Op oudejaarsavond mogen de ouderen dan
naar de stad, om feest te vieren. Een herrie
overal! Overal wordt gedanst. Ze komen
meestal pas in de vroege uurtjes weer thuis.
Een paar hotels steken om middernacht
vuurwerk af, dat is het einde.
En op nieuwjaarsdag is er dan wederom een
volledig menu. Dan kunnen ze er wel weer
een poosje tegen. En zo maken we ons ook
dit jaar weer op voor een gezellige kersttijd.
3.

Mededelingen
Tijdens de kerstviering van 1e kerstdag worden weer een
aantal kinderen gedoopt. Ze volgen hiertoe lessen
“cathechumi” op zaterdagmiddag. Heel fijn allemaal,
alleen moest het niet zo vroeg beginnen: 07.30 uur.
Maar vooruit maar.
Het sociaal jaarverslag 2015 van The LindA Foundation
in Uganda staat op de website. U vindt daarin ook het
gerealiseerde werkplan 2015 inclusief uitgegeven
bedragen en het voorgestelde werkplan 2016 met de
gebudgeteerde bedragen. Mocht u vragen hebben of
een uitgebreider financieel jaarverslag wensen te
ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat.
Rest mij u, namens alle kinderen en het personeel, heel
erg hartelijk te bedanken voor uw gulle gaven en uw medeleven, waardoor wij ook dit jaar weer positief
kunnen afsluiten en uit kunnen kijken naar een voorspoedig 2017. Zonder u kunnen wij dit werk niet
doen.

Wij wensen u een heel erg fijne kersttijd en een gelukkig
en gezond nieuw jaar.
Het bestuur van Het LindA Project.
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