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Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van 2022 en daarmee willen wij u, als sponsors
en belangstellenden een goed en vooral gezond 2022 wensen.
We beginnen deze nieuwsbrief met een ieder die ons verrast heeft met een gift of een
spontane, positieve reactie op onze terugkoppeling van de kinderreis in oktober, te
bedanken. Wij werden in de laatste maanden van 2021 ook verrast door de vele,
fantastische giften. Voor ons een enorme stimulans om ons mooie werk voort te zetten.

In deze nieuwsbrief willen wij met u even
terugkijken naar het afgelopen jaar, stilstaan
bij waar we nu mee bezig zijn en vooruit
kijken, want 2022 is een bijzonder jaar,
daarover verderop meer……..
Wat was…….
Voor de kinderen in Lwengo waren het zware
tijden. Door de beperkingen omtrent Covid 19
zijn de scholen twee jaar dicht geweest.
Helaas bestaat er voor deze kinderen geen
digitaal onderwijs op afstand dus de kinderen
hebben een enorme achterstand opgelopen.
Ouders zijn hun inkomen kwijtgeraakt of zijn
verhuisd naar een regio waar meer
mogelijkheden waren om een baantje te
bemachtigen. Hierdoor zijn ook kinderen
meeverhuisd. Daar waar het sponsorkinderen
betrof is er nauw contact geweest tussen de
Stichting en de betreffende sponsors over de
moeilijkheden en mogelijkheden. Wij zijn blij
dat wij vooral in mogelijkheden mochten
denken. Vanuit de Ugandese overheid is
besloten dat de kinderen die weer op school
komen “gewoon” een klas mogen overslaan.
Dit lijkt ons zorgelijk maar Anthony, directeur
van de Lwerudeso school, heeft ons verzekerd
dit per leerling te monitoren en er gaat ook op
zaterdag les gegeven worden om de kinderen,
waar mogelijk, op het gewenste niveau te
krijgen.

Landelijk gezien, komt 30% van de kinderen
niet terug naar school na de Covid-19 periode.
Bijvoorbeeld omdat ouders hun baan kwijt zijn
en geen geld meer hebben om de kinderen

naar school te laten gaan. Anthony en zijn staf
proberen dit op te vangen door de niet
gesponsorde kinderen de eerste termijn van
3 maanden geen schoolgeld te vragen mits de
openstaande rekeningen betaald zijn. Dit geeft
de ouders de ruimte weer inkomsten te
genereren en schoolfee te betalen. Hopelijk
voorkomt dit dat ouders de kinderen thuis
houden.

Door de maatregelen die het afgelopen jaar
natuurlijk ook hier golden is het Pieter en
Marga in oktober jl. toch gelukt om Lwengo te
bezoeken. Alle nieuwe sponsorkinderen zijn
thuis bezocht en ook de kinderen met een
beperking zijn thuis gezien. De andere
kinderen kwamen in hun mooiste kleren naar
school. Het was een hartverwarmend weerzien
en voor alle partijen een succesvolle reis!
Een verslag van deze reis is terug te vinden op
onze website.
Op de website kunt u ook het jaarverslag en
de financiële verantwoording vinden. In het
najaar hebben er ook enkele bestuurswijzigingen plaatsgevonden. Na vier jaar
hebben Wim Bos (penningmeester) en Hetty
Kuipers (pr) het “bestuursstokje” overgedragen aan respectievelijk Erik Koster en
Liesbeth van Musscher. Voor de volledige
samenstelling van het bestuur plus de taken
verwijzen wij u graag naar de website. De
aftredende leden danken wij van hieruit
nogmaals hartelijk voor hun trouwe inzet de
afgelopen tijd.

Wat is……
Heel recent kijken wij terug op een goed
verlopen oliebollenactie hier in Nederland die
een mooi bedrag voor de stichting heeft
opgebracht. Ook de “Kip met rijst” actie die we
dit jaar voor de 2e keer gehouden hebben, was
weer een groot succes.
Op dit moment loopt het varkens- en geiten
project goed. Na een wat lastige opstart
waarbij er een virus rondwaarde onder de
varkens en er veel dood gingen, gaat het nu
heel goed. Er zijn nieuwe varkens gekocht van
een sterker ras. Er is een tweede stal gebouwd
om het project uit te breiden. We krijgen
immers steeds meer sponsorkinderen…
Tijdens de oktoberreis zagen Pieter en Marga
dat het eten toch wel zeer eenzijdig is. Na
gesprekken zijn er nu vergaande plannen voor
een “moestuin project” . Een pilot waarbij een
aantal ouders de mogelijkheid tot scholing
krijgen in verbouw van gewassen start medio
februari. Zaden/stekken en gereedschap
worden vertrekt. Joseph, van oorsprong
agrariër, zal deze training geven met doel dat
de ouders hun kennis weer doorgeven aan
anderen.
Rihana, één van onze sponsorkinderen met
forse lichamelijke beperkingen hebben we op
haar nieuwe plek bezocht. Hier is zij beter af,
krijgt fysiotherapie, massages en kan zij ook
les krijgen op haar niveau. Op school zijn nog
een aantal jong volwassenen met een
beperking voor wie Anthony gaat kijken of zij
in aanmerking kunnen komen voor de
vacational school, Hier kunnen zij een vak
leren en met een toolbox en de nodige
begeleiding ook hun eigen plekje in de
maatschappij krijgen.
Naast de Primary- en Secondary
School leerlingen, krijgen we nu
ook studenten voor vervolg,
beroepsopleidingen.
Wij zijn trots op Axum, die een
lerarenopleiding in Masaka
gaat volgen tot docent
autotechniek.
Jesca die de opleiding voor
onderwijzeres is begonnen en
Fred die zijn eerste stage in het
ziekenhuis er op heeft zitten.
Ook voor de Stichting nieuw en
toen de vraag kwam dat Axum
een laptop nodig had en Fred
een mobiel voor hun studie,
moesten
we
wel
even
schakelen. De mobiel was geen
probleem, die krijgen we links

en rechts wel toegeschoven. Maar de laptop
was een ander verhaal. Besloten is voor Axum
een laptop aan te schaffen, die eigendom van
de Stichting blijft. Hij is er erg blij mee en laat
ons regelmatig weten hoe gelukkig hij is!
Wat komt……
Natuurlijk hopen wij op rust. Dat het onderwijs
weer opgepakt kan worden. Kinderen die thuis
niet veilig zijn of te ver weg wonen weer “in
boarding” kunnen. Maar ook praktisch zijn er
nog wensen waar we mogelijkheden voor
zoeken.
Bij het Health Centre willen we graag
2 ziekenzalen realiseren, zodat patiënten na
een ingreep niet meteen naar huis moeten
maar de verzorging kunnen krijgen die nodig
is. De verloskamer is nu een kamer met een
bed en een tafel. We willen daar heel graag
een goed ingerichte verloskamer met alle
nodige materialen. Ook een waterpomp bij het
Health Center voor schoon drinkwater is
essentieel.
Bij de school willen we graag drie extra
klaslokalen realiseren zodat de dove kinderen
die nu in de klas mee moeten draaien apart les
kunnen krijgen wat voor zowel deze kinderen
als de horende kinderen een verbetering zou
zijn.
Op deze bovenstaande wensen richten wij ons
nu. Maar ook in Nederland hopen wij weer
actief te kunnen worden. Een aantal
enthousiaste sponsors zijn weer bezig om de
pubquiz te maken. Wij hopen dat dit in het
voorjaar weer mogelijk zal zijn.
En dan…… “last but not least”
een feestje….. Op 28 februari
2017
zag
Lwengo
Kids
Foundation het levenslicht,
nu 5 jaar later mogen wij het
1e
lustrum
vieren.
Een
reden
tot
dankbaarheid. Dit laten we niet zomaar voorbij
gaan. Op korte termijn ontvangt u hier verdere
informatie over.
Rest ons nog te melden, dat wij zonder uw
bijdrage in welke vorm dan ook, lang zoveel
niet kunnen doen. Samen mogen we werken
aan een betere toekomst voor de kinderen in
Lwengo.
Met vriendelijke groet,
Namens bestuur Lwengo Kids Foundation
Liesbeth van Musscher
Oproep: Wij zoeken sponsors voor kinderen
die naar Secondary School gaan (€ 450,--per
jaar). Anderen zijn natuurlijk ook van harte
welkom! Denkt u met ons mee? Dank!

EXTRA OPROEP voor Nakirijja Racheal

In 2014 voltooiden de eerste kinderen hun basisonderwijs op de
LWERUDESO-school, zo ook Nakirijja Racheal.
Intussen heeft zij haar zesde leerjaar op het St. Bernards College Kiswera
Secondary School met goede resultaten voltooid.
Maar Racheal heeft ambities en wil verder. Ze wil het Uganda Petroleum
Institute Diploma in Upstream Petroleum in Kigumba behalen.
Een bijzondere studie, een bijzonder meisje. En wat zou het fantastisch
zijn als we dit voor haar kunnen realiseren!
Omdat ze zeer goede resultaten haalde, krijgt ze ondersteuning van de
overheid, maar dat is onvoldoende, want haar ouders kunnen de eigen
bijdrage van € 500,-- niet bekostigen. De opleiding duurt 3 jaar.
Racheal heeft de stoute schoenen aangetrokken en is daarom naar Anthony gegaan en heeft
gevraagd of hij haar kan helpen.
Hij heeft ons niets gevraagd, dat wil hij niet… maar we zagen het op facebook voorbijkomen. We
hebben even overleg met Anthony gehad en onze hulp aangeboden die hij natuurlijk met beide
handen aannam.
De vraag is natuurlijk of u iemand kent die Racheal wil sponsoren. We horen het graag!

