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Nieuwsbrief: juli 2013

Een boel te vertellen deze keer. Nu
vanuit een zeer herfstachtig
Nederland, hoewel het al zomer is.
Wat mis ik de Oegandese warmte en
de ritjes op de brommer met m’n
wapperende haren in de zwoele wind.
Na een lange vakantie gingen de
kinderen in februari weer naar school.
Ze waren er helemaal klaar voor.
en wat zien ze er weer mooi uit.

Moses doet het zo goed dat hij eerste
is geworden in wiskunde van het
Bugosa district. Hij wil graag dokter
worden en hij is een serieuze student.
Nog even en dan gaat hij naar
Secundary School.

Grace was in maart ziek. Bleek dat ze
al dagen huilde en haar oor pijn deed
terwijl we eerst dachten dat ze malaria
had. Toen ik op locatie aan kwam en
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haar aantrof was een van de helpers
water in haar oor aan het gieten….
terwijl zij maar aan het huilen was.
Ik heb haar meegenomen naar mn
verblijfplaats en lekker n paar dagen
vertroeteld. Al na de eerste antibiotica
pil brak de oorontsteking door en was
ze van de pijn af. Wat genoot ze van
de speciale aandacht.

De kip en de Kalkoen:
Om de allerarmsten te kunnen helpen
aan een inkomstenbron zijn we een
Kip en Kalkoen project gestart. We
willen een viertal coördinatiepunten
opzetten van waaruit omliggende
gebieden bereikt kunnen worden.
Mensen krijgen een mannetje en een
vrouwtje, namen worden geregistreerd.
Na geboorte van jongen worden deze
weer uitgedeeld aan andere mensen,
wat een sneeuwbaleffect zal hebben.
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Haaklessen:
Onlangs zijn we gestart met
haaklessen voor vrouwen. De
belangstelling is overweldigend en hier
ziet u de eerste groep die is gestart.

In de toekomst zullen we ook
breilessen verzorgen.

Om inkomsten te verwerven voor het
Family House starten we met het
fokken van varkens.

Eduard:
woont vanaf april bij Our own home,
een organisatie special gericht op de
verzorging van HIV/aids kinderen. Het
gaat goed met hem en zijn situatie is
nu stabiel. Zijn moeder gaat hem
regelmatig opzoeken. Moeder staat
onder controle van Family Hope en zij
helpt nog steeds met de huishouding in
het Family House.

In verband met de ontwikkelingen
en de toegenomen werkzaamheden
in organisatie zijn we nog steeds op
zoek naar mensen die een steentje
bij willen dragen. Mocht u op
enigerlei wijze betrokken willen zijn
dan hoor ik dat graag…Bent u
bereid om een financiële
ondersteuning te geven en zo een
bijdrage te leveren aan het welzijn
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van deze kinderen, kijkt u op de
web-site voor de mogelijkheden.
Heeft u er aan gedacht eens te
willen werken in een
ontwikkelingsland als vrijwilliger en
uw talenten in te zetten;
U bent van harte welkom…neem
dan contact met ons op…

Hartelijk dank, namens het team en de
kinderen

Julienne Meijer
Blessings4you-Uganda


