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Hierbij ontvangt u de 2e nieuwsbrief van 2022, het jubileum jaar. Hierover later in deze nieuwsbrief meer
maar eerst ander nieuws.
Nieuws uit Uganda
Wij zijn blij om te kunnen meedelen dat het
moestuinproject goed loopt. Door de mensen
ter plekke te leren welke gewassen het best
verbouwd kunnen worden en hoe dat het beste
kan, werkt goed. De betreffende ouders worden
voorzien
van
goede
zaden en stekjes en krijgen
daarmee de mogelijkheid gevarieerder te eten.
De kennis die zij opdoen
kunnen zij op hun beurt
ook weer doorgeven aan
ande-ren
waardoor
uiteindelijk een groot deel
van de gemeenschap
geholpen wordt.

Nieuws uit Nederland
Chr. College Groevenbeek, een scholengemeenschap in Putten/Ermelo, heeft dit jaar
Lwengo Kids Foundation als “goed doel”
uitgekozen. Dit houdt in dat gedurende twee
schooljaren diverse acties en evenementen
worden georganiseerd waarmee de leerlingen
geld inzamelen voor Lwengo Kids Foundation.
Zo is onze oliebollenactie uitgebreid naar een
aantal leerlingen van Groevenbeek; is er
onlangs een lesnacht geweest waarbij de
leerlingen zich konden laten sponsoren en er is
een markt geweest waar veel (eigengemaakte)
spullen werden verkocht. Na elke actie zijn wij
weer positief verrast door de opbrengst maar

We hebben we een mooi donatie ontvangen
waardoor er een waterpomp bij het Health
Centre aangeschaft kan worden. Een grote
wens kan hiermee worden vervuld en de
werkzaamheden zijn in volle gang.
Lwengo Kids Foundation - Uganda.
Zeker tijdens Corona tijd hebben we gemerkt
dat we niet altijd zicht hebben op wat er precies
in Lwengo gebeurd. Niet zo gek, als we
bedenken dat we bijna 2 jaar geen fysiek
contact konden hebben. In die twee jaar kwam
het wel eens voor dat er vragen kwamen, waar
wij niet direct op konden acteren.
Daarom hebben we nu Lwengo Kids Foundation
- Uganda opgericht, bestaande uit:
o Sister
Namirembe
Pauline,
hoofd
administratie Kitovu Hospital;
o Mwambu Shallot, moeder van 2 sponsorkinderen;
o Matovu Joseph, eigenaar Masaka BackPackers en onze voorzitter, Pieter Streefkerk.
LKF – Uganda heeft goed contact met onze
partner Anthony in Lwengo en zo is goede
communicatie gewaarborgd.

zeker ook door het enthousiasme van de
leerlingen en leerkrachten. Het is fijn te zien dat
ook de jongeren zich betrokken voelen.
Op 22 april is er na 2 jaar Covid 19-stilte weer een
Pub-quiz georganiseerd. De werkgroep die dit
voorgaande keren had georganiseerd, hebben,
samen met een grote groep vrijwilligers, een
zeer geslaagde avond verzorgd waarbij
verrassende en vermakelijke vragen voorbij
kwamen. Ook dit resulteerde in een mooie
opbrengst.
Dank aan allen die hier weer druk mee zijn
geweest.
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Jubileum
Zoals in de voorgaande nieuwsbrief al is gemeld
bestaat Lwengo Kids Foundation dit jaar 5 jaar.
De oprichters Pieter en Marga Streefkerk werden
op 28 februari, de datum van oprichting, door
een inzamelingsactie van beide dochters,
verrast met een heerlijk ontbijt, bloemen,
boekenbon en een dinerbon, maar vooral geen
geld, want dat zou volgens de dochters toch
weer in de Stichting terecht komen!
Welverdiend, 5 jaar met hart en ziel gewerkt voor
een goede toekomst voor inmiddels 222
kinderen en jongeren in Lwengo.
Doordat er in februari nog beperkingen golden
is het vieren van het jubileum uitgesteld naar
oktober. Te zijner tijd ontvangt u hier meer
informatie over want wij laten dit natuurlijk niet
zomaar voorbij gaan en willen dit graag samen
met u vieren. Omdat het
geplande bezoek van
Joseph en Anthony door
Covid
steeds
moest
worden
uitgesteld
hebben we nu van deze
gelegenheid
gebruik
gemaakt hen beide in
oktober
a.s.
uit
te
nodigen. Voor u meteen
een leuke gelegenheid
met hen kennis te maken
of bij te praten.

Pieter en Marga op werk-kinderreis
In mei gaan we weer op werk-kinderreis. We
gaan alle kinderen weer zien, de nieuwe
sponsorkinderen bezoeken we thuis en de
anderen op school. Ook willen we onze
Secondary kinderen op hun nieuwe school
bezoeken.
Na onze reis, zijn we een weekje thuis en hopen
daarna te gaan genieten van een paar weken
vakantie. In Uganda zal ik proberen zoveel
mogelijk werk te doen, maar terugkoppeling
naar u voor 222 kinderen is een heel werk waar
ik graag de nodige tijd aan wil besteden. Het
kan dus zijn dat u langer dan normaal op de
terugkoppeling moet wachten.
Onze terugkoppeling zal er wat anders uitzien
dan u gewend bent. U krijgt van ons het
reisverslag, een foto van uw kind en de
voortgangsrapportage. Dit is een kaart waar alle
gegevens van uw sponsorkind op staan: een
foto van de intake, een foto van ons laatste
bezoek; ook de bijzonderheden, problemen en
ook de leuke dingen die wij aantroffen tijdens
ons bezoek. We gaan deze in het vervolg

gebruiken en zal na ieder bezoek bijgewerkt en
aangevuld worden.
Wij hopen u zo een nog beter overzicht te geven
van de ontwikkeling van uw sponsorkind.
Groet,
Marga & Pieter
In oktober 2022 is er voor u als sponsor weer de
gelegenheid om mee te reizen naar Uganda en
daar uw sponsorkind(-eren) te ontmoeten. Deze
reis zal voor een deel in de herfstvakantie
plaatsvinden, dit in verband met eventuele
kinderen die meegaan. Mocht u geïnteresseerd
zijn dan vernemen wij dit graag van u. Als het u
dit jaar niet lukt, kunt u wel vast aangeven dat u
een andere keer graag mee wil gaan.
Zo aan het eind van deze nieuwsbrief, met naar
ons idee mooie en bemoedigende berichten,
willen wij u als sponsor en belangstellenden van
harte bedanken voor uw bijdrage en steun.
Zonder dat kunnen wij als stichting het werk niet
doen wat mij brengt bij het laatste item van
deze nieuwsbrief. Onlangs kregen wij het bericht
van Anthony, onze partner in Uganda, dat het
steeds moeilijker wordt om alle kosten te
betalen. Ook in Uganda stijgen de kosten van
salarissen, voedsel en energie. Op dit moment
kunnen wij hen hierin nog tegemoet komen.
Maar wij zijn bang dat dit op de langere termijn
steeds lastiger zal zijn. Wij zullen u hierover op de
hoogte houden.
Wij wensen u een goede zomer!

Met vriendelijke groet,
namens bestuur Lwengo Kids Foundation
Liesbeth van Musscher (PR)
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