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UGANDA

Nieuwsbrief: maart 2012

Het is mij een genoegen deze eerste
nieuwsbrief te presenteren van
Blessings4you-Uganda.
Er is veel werk verzet de laatste
maanden om te kunnen komen waar
we nu zijn. Veel praktische zaken
moesten worden geregeld en voor het
bereiken van de CBO registratie
hebben we heel wat gesprekken
gevoerd. Blessings4you-Uganda is in
het leven geroepen vanuit een
innerlijke roep, reeds aanwezig vanaf
mijn 13e jaar. Destijds zat ik op een
katholieke school waar we elke maand
een missie blaadje ontvingen van
zusters die in Afrika zendingswerk
deden. Ik herinner me nog goed de
lachende gezichten van de kinderen op
de voorpagina. Vanaf dat moment wist
ik dat ik ooit naar Afrika wilde. Jaren
hebben mijn eigen gezin en kinderen
de prioriteit gehad in mijn leven, zij zijn
het grootste  geschenk op aarde.
Mijn verlangen om naar Afrika te gaan
is echter nooit weggegaan en de
laatste jaren voor 2009 en ik voor het
eerst voet zette op Afrikaanse grond, is
me duidelijk geworden dat de
bestemming Uganda moest zijn..
Met enige regelmaat ben ik sindsdien
in Uganda en vanaf het eerste begin
voel ik me er thuis. De mensen en het
land hebben mij hart gestolen en

Blessings4you-Uganda
4707 TN Roosendaal

P.O. Box 326, Jinja
Uganda/Africa

blessings4you-uganda@online.nl
www.blessings4you-uganda.org

Mobiel: 06-29164598
KvK: 54113997

Bankrek.: 4514388

volgens hen ben ik Ugandan in hart en
nieren. Het mag wel duidelijk wezen
dat God een special plan heeft met dit
volk wat een voorbeeld is in
levenskracht  dwars door een
geschiedenis van oorlog, geweld en
onderdrukking. De natuur is er prachtig
en Uganda is niet voor niets de “Parel
van Afrika”  In Bukaya vlakbij Jinja
bevindt zich de oorsprong van de Nijl
grenzend aan het Victoriameer, een
symbool van stromen van leven en
overvloed en van hoop. Om een
hoopvolle toekomst wat dichter bij te
brengen is er in Jinja een Family
House geopend voor wees en
straatkinderen. Er is plaats voor 7
kinderen. Van de 2 miljoen wezen is
48% besmet met HIV/aids.
Daarnaast is de Stichting op Family
Support gericht door middel van het
aanleveren van  onderwijs voor
vrouwen, mannen en jongeren, zoals
het maken van zeep, naaien, het
timmervak, en het ontwikkelen van
eigen creativiteit in crafts. Hierdoor
zullen mensen gestimuleerd worden
zelfredzaam te zijn en in staat zijn in
hun levensbehoeften te voorzien.
Het Family House biedt
werkgelegenheid aan een vijftal locale
bewoners, welke in staat zullen worden
gesteld door het aanleveren van de
juiste benodigdheden, het project
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zelfstandig te kunnen runnen met de
aansturing vanuit Nederland.

Het management ligt in handen van
Brian Okello, hij is ook degene die
wanneer ik in Nederland verblijf, de
plaatselijke contacten onderhoudt.

Als 1e Family House verantwoordelijke
is Aidah Bayiga aangesteld.

Zij zorgt voor het reilen en zeilen van
de praktische zaken  en de eerste
opvang van de kinderen. Alle
ontwikkelingen worden door haar
gerapporteerd en overlegd aan Brian
bij en mij. Moses was het eerste kind
dat op ons pad kwam.
Het eerste Family House is gevestigd
langs een doorgaand zandweggetje
tussen de sloppenwijk Masese en de
stad Jinja in de wijk Walukuba West.
Elke dag passeren er mensen vanuit
de sloppenwijk heen en terug langs het
huis. Al snel hadden kinderen ontdekt
dat er een “Mzungu” (blanke)  woonde
en werd er gevraagd of ze zich konden
komen wassen en ontdoen van al het
zwart van de houtskool dat ze de hele
dag aan het sprokkelen waren
geweest.

Zo ook op een dag Moses, hij vertelde
dat hij door het zoeken van afval en dit
weer te verkopen, voor zijn moeder en
zusjes wat verdiende, soms 500 ush
en soms 1000 ush, wat neerkomt op
17 of 33 cent.

Moses kreeg niet elke dag te eten.
Hij wilde graag naar school. Op zekere
morgen, ik ga net de poort uit om
iemand buiten te laten, komt Moses er
aan gelopen. Ik zie meteen dat het niet
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goed is en loop naar hem toe. Ik ben
ziek zegt hij en ik heb honger.
Mijn moeder heeft gezegd; ga maar
naar het ziekenhuis en als je het niet
kan vinden dan ga je maar ergens
anders heen. Ik pak hem vast en neem
hem mee naar binnen. Hij heeft koorts.
Na te zijn gewassen en schone kleren
te hebben drinkt hij wat en gaat slapen.
Voor de malaria krijgt hij medicijnen.
Vanaf die dag is Moses met
instemming van zijn  moeder gebleven.
Het is een schat van een jongen en het
is een zegen om bij hem te zijn.
Moses gaat nu naar school en hij is
13 jaar.

Patricia  is het tweede kind, zij is nu
8 jaar.

Patricia is met ons meegelopen toen
we van Masese terug naar huis liepen
met een aantal mensen waarvan de
baby ziek was.
Heel onderweg sprak ze geen woord
en we dachten dat ze bij een van de
andere moeders hoorde. Bij de poort
aangekomen zegt ze opeens tegen
Brian: denkt je dat ze me neemt en ze
loopt gewoon mee naar binnen.
Daar komen we erachter dat ze niet
van een van de moeders is maar zelf

met ons is meegelopen. Duidelijke
boodschap dus. Na haar gewassen te
hebben en nieuwe kleren te hebben
gegeven gaan we wat eten en drinken.
Ze is moe…en wil slapen. We leggen
haar op bed en ze slaapt zeker vier
uur. Ook Patricia blijkt malaria te
hebben en is tevens zeer ondervoed,
zo sterk dat haar hart begint zeer te
doen en de spieren van haar benen
waardoor ze de eerste dagen veel
huilt. Het opgezette buikje van Patricia
is nu weg en ze heeft geen pijn meer.
Patricia gaat ook naar school en ze is
een gelukkig kind. Patricia nam zo
klein als ze is een duidelijke beslissing
om met ons mee te gaan. Ze leefde
alleen met haar broertje in een huisje
in de sloppenwijk. Zelfs de
allerarmsten hadden met hen te doen.
Ze heeft geen vader en haar moeder
lag al maanden in het ziekenhuis
vanwege een eenzijdige verlamming.
Moeder is op de hoogte en is blij dat
het goed met haar kind gaat.

Door een andere organisatie worden
we geattendeerd op Angela, 11 jaar.

Angela’s ouders zijn allebei overleden.
Daardoor is zij, zoals het met vele
Afrikaanse kinderen gaat,
ondergebracht bij een familielid.
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Helaas is het vaak zo dat kinderen als
Angela ver achtergesteld worden bij
eigen kinderen en rest hen niets
anders dan de hele dag van de vroege
morgen tot de late avond hard te
werken. Angela leed hier duidelijk
onder en bij de vraag of ze gelukkig is
begint ze te huilen. Noodgedwongen in
een situatie geplaatst waar niemand
blij mee is. Haar ogen staan flets en
spreken boekdelen. We besluiten met
onderling goedkeuren haar in het
Family House op te nemen. Nu gaat
Angela naar school, ze geniet van de
andere kinderen en is happy.

Wanneer ik aan Manuel denk word ik
nog steeds ontroerd. Op een dag,
Brian en ik zijn aan het boodschappen
doen, komen we langs een jongetje
wat op de straat ligt in de hete
middagzon.

Hij lijkt ver weg en in een diepe slaap.
Het is duidelijk dat het niet goed met
hem gaat. We kunnen hem niet hier
laten liggen zeg ik en Brian maakt hem
wakker en vraagt hoe het gaat. Meteen
komen er tranen in zijn ogen en hij
wijst met zijn hand naar zijn borst en
zegt dat het pijn doet. Zijn benen zijn
ontstoken en overal heeft hij wonden.
We besluiten meteen met hem naar de
kliniek te gaan. Na onderzoek en wat
testen blijkt hij een tropische
infectieziekte te hebben. Thuis
aangekomen zetten we hem in een teil
waar met een borstel het vuil van zijn

lichaam wordt geboend. Wanneer we
hem schone en hele kleren aan doen
kijkt hij vol verwondering naar zichzelf.
Hij drinkt wat en gaat slapen. De
volgende morgen heeft hij hoge koorts
en blijkt hij ook nog malaria te hebben.
De eerste drie dagen gaan we twee
keer per dag naar de kliniek waar hij
per infuus medicatie krijgt toegediend.
De derde dag knapt hij op en heeft een
brede lach op zijn gezicht. Zijn naam
was Lokong, wat betekent: in
dronkenschap verwekt. Zijn nieuwe
naam is: Manuel, omdat hij zo gewenst
is. Zelf wilde Manuel ook een andere
achternaam en hij draagt nu de naam
van Brian: Manuel Okello.. hij is 7 jaar.
Manuel heeft meer dan een jaar op de
straat geleefd en gegeten van wat hij
daar vond. Ook hij was sterk
ondervoed. Om hem de tijd te geven
aan de nieuwe situatie te wennen gaat
hij nog niet naar school totdat we
merken dat hij er aan toe is.

In de volgende nieuwsbrief kunt u
lezen hoe het project zich verder
ontwikkelt. Voor wat het lifely hood
project als onderdeel van  Family
Support heb ik dan goed nieuws.

Wij hebben uw hulp hard nodig. Mocht
u ons op een of andere wijze willen
ondersteunen onze gegevens staan
hierboven en via de web-site kunt u de
mogelijkheden bekijken.

www.Blessings4you-Uganda.org

Voor Nederland zijn we nog op zoek
naar  een web-site designer die op
vrijwillige basis een ondersteuning zou
willen zijn om de web-site actueel te
houden.

Elke financiële gift is welkom en hard
nodig. Bankrek. 4514388
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Liefde is het antwoord en heeft een
gezicht. Mag het ook jouw gezicht zijn?

U kunt me altijd bellen. Be blessed!

Julienne Meijer

Angela

                       Manuel

Namens de kinderen:

Moses

Patricia


