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Nieuwsbrief: december 2013
Allereerst willen we onze trouwe
ondersteuners, supporters en vrienden
alles wat goed is toewensen voor het
nieuwe jaar en vreugde en geluk.
Dankzij jullie hulp kunnen 11 kinderen
opgroeien in een stabiel familieverband
en kunnen 4 medewerkers trainingen
volgen en verder ontwikkelen, kunnen
35 kinderen naar school, worden 3
gezinnen en 4 ouderen ondersteund,
en leren 265 vrouwen een
inkomen genererend vak.

Ook het maken van een charcoal stove
om te koken helpt mee om kosten te
besparen.

Door creatief atelier “doe t lekker zelf in
Breda” zijn een heleboel materialen
geschonken
zoals
wol,
katoen,
breipennen,
patronen
en
een
breimachine welke in januari naar
Oeganda
zullen
worden
getransporteerd.
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Ondertussen zijn de vrouwen in
ontwikkeling en hierboven kunt u de
eerste oefenwerkjes bewonderen.
Vrijwilliger
We zijn erg blij met vrijwilligster
Minoesch Schrauwen die een grote
ondersteuning is voor de organisatie in
Nederland en voor haar liefde en
betrokkenheid met de Oegandese
mensen. Haar creativiteit is werkelijk
aanstekelijk en ze heeft de harten van
de kinderen in Oeganda weten te
veroveren.

Onze dank gaat ook uit naar de naaste
familie van Minoesch die gezamenlijk
betrokken zijn bij het organiseren en
bemannen van stands zoals op de
kerstmarkt in Wernhout en in
Achtmaal.

Secretaris
Ook willen wij Marian Veenker aan u
voorstellen. Marian verzorgt sinds een
half jaar het
vertaalwerk voor de
organisatie. Marian heeft 2 jaar in
Tanzania gewoond, 7 jaar in Kenia en
1 jaar in Mozambique. Marian heeft
duidelijk een hart voor Afrika en wil
graag bij ontwikkelingswerk betrokken
blijven. Sinds deze maand is zij als
bestuurslid ingetreden in de functie van
secretaris.

Op 19 januari komen Jeanet en Henk
Vedder naar Oeganda. Henk zal het
eerste kippenverblijf gaan bouwen ten
bate van het Kip en Kalkoen project en
Jeanet zal de vrouwen creatief
ondersteunen.
Zie:
https://onepercentclub.com/en/#!/projects/bless
ings4you_uganda

Cees en Jannette Petersen komen iets
later en zullen op medisch gebied
werkzaam zijn binnen verschillende
klinieken omgeving Soroti en Jinja.
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De kinderen hebben momenteel
vakantie. Rapporten zijn binnen en er
zijn goede resultaten. Vooral bij
Manuel die heeft leren schrijven, lezen
en engelse taal leren spreken. Angela
is ook erg ontwikkeld in de engelse taal
te weten dat ze een jaar geleden geen
engels kon spreken.

Moses zal in februari nadat de vakantie
is afgelopen naar secondary school
school gaan. Elk kind is daar intern en
brengt een matras mee, een pan om te
koken, bord en kop, olie, lakens en
handdoeken en een koffer. Er moet
voor
hem
dus
veel
worden
aangeschaft. Daarbij komt dan nog het
schoolgeld van 100,00 euro per drie
maanden. Wij zoeken voor hem een
paar
mensen
die
hem
op
maandelijkse
basis
willen
sponsoren. Moses scoorde als
tweede beste van de klas en heeft dus
echt talent om door te studeren. Het is
zijn wens om arts te worden.

Hij is reeds eenmaal geopereerd
waarbij het geïnfecteerde botweefsel is
weggenomen. Vanwege verzwakking
van het bot is er een breuk in gekomen
waardoor hij nu in het gyps zit. Er zijn
nog twee botoperaties nodig die
kunnen worden uitgevoerd als het bot
weer geheeld is.

Als alles goed gaat kan de
tweede
operatie
eind
januari
plaatsvinden. Wij willen graag dat
Stephen zijn been kan behouden. Een
operatie kost 450,00 euro. Kunt U
financieel bijdragen en helpen het
mogelijk te maken dat deze
operaties
kunnen
worden
uitgevoerd?. Daarnaast heeft Stephen
elke dag anti biotica nodig om de
infectie tegen te gaan. Wij hebben uw
hulp hard nodig om de medische hulp
te kunnen bieden die hij nodig heeft.

Stephen
Speciale zorg gaat uit naar Stephen
die een ernstige infectie in zijn been
heeft opgelopen wat heeft uitgemond
tot een chronische botinfectie.
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onderwijs aan de kinderen
muzieklessen kinderen
onderwijs hygiëne
voorlichting preventie Hiv/aids
begeleiding zwangere vrouwen
handwerken
praktische ondersteuning
neem dan contact met ons op…
U bent van harte welkom…
Odong
Odong
Odong is 15 jaar. De hoofdmeester
belde ons op dat er een jongen in de
klas zat die steeds in slaap viel omdat
hij te zwak was. Een maaltijd per dag
en in het weekend niets bleek
onvoldoende om hem op krachten te
houden. Odong eet in het Family
House en gaat dan naar Masese om te
slapen.
Bescherming
voor
geweld
in
relaties;
Het komende jaar willen wij ons extra
inzetten
voor
slachtoffers
van
emotioneel, fysiek en sexueel misbruik.
samen met de Anti Domestic Violence
coalition.

Webdesigner
Mocht u als web designer uw talent in
willen zetten dan kan eindelijk onze
wens in vervulling gaan voor een
modern aangepaste web-site.

Hartelijk dank
namens het team en de kinderen

Blessings4you-Uganda
Julienne Meijer en (Brian Okello vanaf
19 jan weer in Oeganda)

Vrijwilligers:
Wilt u graag als vrijwilliger op locatie
uw talent in zetten en de Oegandese
mensen beter leren kennen door uw
talenten in te zetten, b.v. door:
het geven van Engelse les
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