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UGANDA

Nieuwsbrief: september 2014

In deze brief heb ik een samenvatting
gemaakt van de ontwikkelingen van de
laatste maanden. De oogst van het
land is in augustus binnengehaald.
Bij het hele proces zijn de kinderen
betrokken geweest zodat zij de
vaardigheid van bewerken, zaaien en
oogsten later zelfstandig kunnen
uitvoeren.

De Mais wordt van het land gehaald
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ANBI

De Mais wordt van de kolven gehaald

Als de maïs van de kolven is gehaald
wordt het gemalen tot maïsmeel.
Van deze maïsmeel kookt men
“posho” , een witte vaste kleverige
massa wat lijkt op dikke griesmeel
pudding maar dan nog fijner. Posho
wordt vaak gegeten afwisselend met
bonen of kool. Het is een lokaal
gerecht .

Kumi Orthopedic Center

Daar de eerste operatie van Stephen’s
been welke uitgevoerd was in Jinja niet
afdoende heeft geholpen en de infectie
opnieuw de kop op stak was een
nieuwe operatie onvermijdelijk. Het
heeft even geduurd voordat we  de
juiste plaats en dokter hadden
gevonden met de meeste ervaring in
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de behandeling van chronische
botinfecties. Er is een moment
geweest dat we vreesden voor het
verlies van Stephens been. Cees
Petersen van Carewithamission en
goede vriend attendeerde ons op het
Orthopedisch Centrum in Kumi. Cees
heeft er samengewerkt met dokter
John Ekure. Eind april is Stephen door
hem geopereerd.

Stephen net voor de operatie

Start operatie

Stephen slaapt uit

Alle kinderen nu

Links voor: Stephen en het gaat prima
met hem nu, Manuel, Patricia, Grace,
Angela, Faith
Links achter: Godfrey, Jonathan,
Daniel, Isaak, Odong en Moses

De jongens

Zelfstandigheidtraining voor de
grootste jongens

Drie van de grote jongens; Odong,
Daniel en Jonathan slapen in een hutje
van 3 x 3 meter in de Masese
sloppenwijk.
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Alle kinderen gaan naar school.

In oktober wordt er gestart met een
zelfstandigheidtraining  zodat Odong,
Jonathan en Daniel volledig op zichzelf
kunnen wonen. Boodschappen doen,
koken en zeker belangrijk het maken
van een kaarsenstandaard van blik wat
Diede Martens, die als vrijwilliger uit
Nederland in oktober  naar Oeganda
vertrekt en voor drie maanden zal
blijven, de jongens gaat leren.

Creativiteit:

Een grote groep vrouwen kwam zich
deze maand aanmelden voor het
volgen van de workshops.

Mwajume met haar baby

Een van de vrouwen is Mwajume. Zij
komt trouw naar de naailes en geniet
er zichtbaar van. Mwajume is heel
dankbaar dat zij iets kan leren hier
waarmee zij haar eigen inkomen kan
verdienen. Mwajume volgt ook de
handvaardigheid lessen.

Osoru Jane, coördinator en 167
vrouwen vervaardigden sieraden en
hebben hier sinds 2013 een inkomen
mee verdiend.
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Vrijwilligers:

We zijn heel erg dankbaar dat we een
samenwerking zijn aangegaan met
Vrijwillig Wereldwijd Nederland. In
2015 zullen hierdoor vrijwilligers en
stagiaires een belangrijke inbreng
hebben en bijdrage leveren aan   de
projecten van  Blessings4you-uganda
en daarbuiten.

Wil je graag als vrijwilliger op locatie je
talent in zetten en de Oegandese
mensen beter leren kennen;

Kijk  op de  website:
www.vrijwilligwereldwijd.nl en neem
contact met hen op via tel.
078-6311681  waarna we samen

kunnen bezien op welk terrein je jouw
talent wil inzetten in Oeganda en wat
bij jou past.

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.

Vrijwilligers in Nederland zijn ook zeer welkom.

Met uw hulp:

- kunnen kinderen naar school
- kan medische hulp worden
      verleend
- kunnen kinderen revalideren in

een beschermde omgeving
- hebben mensen de gelegenheid

hun talenten te ontwikkelen
- is er schoon drinkwater en

genoeg voedsel
- hebben vrouwen de

gelegenheid een vak te leren
- helpt u mee aan de

zelfstandigheid van locale
bewoners

Namens het team, de vrouwen en de
kinderen, hartelijk bedankt voor uw
betrokkenheid, liefde en ondersteuning
de laatste maanden.

Julienne Meijer
Blessings4you-Uganda


