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De laatste week is er hard gewerkt op
het land tegenover het Family House.
Het heeft een reikwijdte van 30 bij 40
meter. Mooi stuk om eigen groenten
te verbouwen. Er is mais gezaaid en
bonen. Bonen is een goede
vleesvervanger en wordt in Afrika veel
gegeten. Voor de kinderen is dit een
leerzaam proces om te zien hoe de
aarde te bewerken maar ook daarna
hoe een optimale oogst te kunnen
verkrijgen. Allemaal hebben zij een
steentje bij gedragen onder het
toezicht van Scovia

Momenteel hebben de kinderen weer
vakantie en zit de eerste “term” zoals
men dat noemt er op. Moses is terug
van het Kiira college. Hij heeft goede
punten gehaald en wat me opvalt is
dat hij ook hoog scoort in muziek en
kunst.

Wat dat betreft kan hij deze talenten
nog verdere ontwikkelen binnen ons
aanbod van het Lifely Creativity
Center waar muziek en kunst ook een
onderdeel van zijn.
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Alle creatieve vakken willen we
hieronder
samenbrengen.
Om
kinderen te helpen zich te uiten en
eventuele trauma’s en ervaringen te
verwerken
is
expressiviteit
in
creativiteit een prachtig middel en
maakt tevens dat het kind zichzelf
beter gaat leren kennen met het
bijbehorende talent. Mogelijkheden
voor de toekomst zitten hier bij
in besloten. Ook moeders en jongeren
(school
drop-outs) worden de
gelegenheid gegeven een vak te leren
waarmee
zij
inkomsten
kunnen
verwerven. Het geheel zal een bereik
gaan krijgen van zo’n 300 vrouwen.
Het project zal bestaan uit het
aanbieden van de volgende vakken:
muziek, dans en drama, fashion en
mode, design, schilderen, tekenen en
handwerken.

In februari j.l. zijn Henk en Jeanet
Vedder als vrijwilligers in het Family
House geweest. Henk heeft zich
ingezet om samen met de grootste
jongens een kippen hok te bouwen,
dit om ons kip en kalkoenproject meer
kans van slagen te bieden door de
dieren in de nacht te kunnen
beschermen tegen roofdieren en
dieven.

Handwerkresultaten

Het resultaat mag er wezen
Twee vrouwen van de basisgroep
kleermakerij en gemaakte uniformen
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Daniel en Jonathan:
Sinds een maand komen Daniel en
Jonathan dagelijks bij ons eten.. Zij
komen uit Moroto en zijn beiden 14
jaar oud. Zoals het met zoveel “grote”
jongens gaat zijn zij naar de grote stad
gestuurd met de boodschap, kijk maar
wat je kunt gaan doen. Zij slapen bij
iemand anders uit Karamoja in n hut.
De school heeft hen toestemming
gegeven om les te volgen en wij
ondersteunen hen met verzorging.

Stephen

Met Stephen ging het beter en ook kon
hij weer naar school. Deze week
verscheen er weer een klein wondje in
zijn been en is hij op controle geweest.
Er is
een röntgenfoto gemaakt
waarop bleek dat de infectie opnieuw
de kop op stak en zich verspreid naar
de knie. We bidden en hopen dat het
zal stoppen en dat zijn been voor altijd
gezond zal zijn. De medische
procedure is voor ons een flinke
kostenpost.

Met uw hulp:
- kan de chronische botinfectie
van Stephen worden bestreden
- kunnen de andere kinderen
naar school
- hebben zij medicatie ingeval
van ziekte
- kunnen zij opgroeien in een
beschermde omgeving
- krijgen zij de gelegenheid hun
talenten te ontwikkelen
- hebben zij schoon drinkwater
- en genoeg voedsel
- leren vrouwen een vak
- helpt
u
mee
aan
de
zelfstandigheid
van
locale
bewoners

Via Minoesch Schrauwen en de
plaatselijke parochies is een groot
gedeelte van de kosten gedekt voor
een operatie. Om alles te kunnen
bekostigen is er nog ongeveer 1.000
euro nodig.
Stephen
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Vrijwilligers:
Wil je graag als vrijwilliger op locatie je
talent in zetten en de Oegandese
mensen beter leren kennen;
kijk dan op onze website en vul het
vrijwilligersformulier in waarna we
samen kunnen bezien wat bij jou past
binnen ons geheel.
Wil je nog op safari dan kan ook dit
voor je worden geregeld.
Ik weet zeker dat het een
levensveranderende en
onvergetelijke tijd zal worden.

Hartelijk dank
namens het team en de kinderen

Julienne Meijer
Blessings4you-Uganda

Nieuwsbrief april/2014/JM

4

