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Reisverslag april 2018
Het is onmogelijk om in deze nieuwsbrief alle indrukken
weer te geven die we deze reis weer hebben gehad. We
zijn in de sloppenwijken van Kampala geweest, we
hebben een uitgetreden 75-jarige non ontmoet die 30
(wees)kinderen onder haar hoede heeft. We hebben een
schooltje bezocht in de sloppenwijken van Masaka, maar
het allerbelangrijkste was toch wel het (weer)zien van
onze 71 kinderen. Samen met Anthony hebben we alle
nieuwe kinderen thuis bezocht. En dat was een barre
tocht door de binnenlanden van Lwengo. We dachten
dat we al veel armoede gezien hadden, maar we hebben
nu toch weer dingen gezien en meegemaakt die bijna
niet te beschrijven zijn. Ik heb een poging gedaan.
Voor een uitgebreid reisverslag verwijzen wij u naar
www.lwengokids.nl/nieuwsbrieven even naar beneden
scrollen en daar staat ons reisverslag april 2018.

Ons werk wordt in de kinderen zichtbaar.
We hebben Rose ingeschreven op 5 maart 2017. Rose is
doof en woont in een bijzonder arm
gezin, waar men net het hoofd boven
water kan houden. Rose gaat naar
Special Class. In oktober bezoeken we

haar thuis en
armoede is hier

de

goed zichtbaar. We kwamen er ook achter dat Rose niet
altijd naar school ging omdat het
voor haar veel te ver lopen is. In
overleg met Anthony gaat ze nu
naar Boarding School. In april
van dit jaar zagen we haar op
school….

En ja, dit is dezelfde Rose! Hoe geweldig is dat! Rose
kan weer het kind zijn dat ze moet zijn. Heerlijk om te
zien. Daar doen we het immers voor?

Marga Streefkerk

Ook verdrietig nieuws uit Lwengo.
Helaas is juf Rose, een zeer geliefde juf bij de gehandicapte kinderen, ons zeer onverwachts ontvallen na een
kort ziekbed. Voor de kinderen een groot verdriet.
Voorlopig neemt juf Betty waar. Anthony is zoekende
naar een nieuwe “teacher” voor deze speciale groep
kinderen

Contact sponsor kinderen.

Presentaties

Als er een reis gepland staat naar Lwengo vragen wij u
of u iets mee wilt geven voor uw sponsorkind. Deze
kadootjes worden door de kinderen met blijdschap
ontvangen. Maar deze kinderen zijn altijd onderdeel van
een groter gezin. De kinderen binnen de gezinnen die
niet gesponsord worden ontvangen niets en staan wat
beteuterd op de achtergrond te kijken naar die leuke
dingen uit Nederland. Ook voor degenen die de
kadootjes komt geven is het geen prettig gevoel om niet
iedereen wat te kunnen geven. Nu hebben wij het
volgende idee opgevat: we vragen u t.z.t. per
sponsorkind i.p.v. een cadeautje, 5 euro te doneren
zodat wij ter plaatse iets kunnen aanschaffen waar het
hele gezin profijt van heeft. Bijvoorbeeld een dier
(varken, geit, kippen) maar dat kunnen ook schriften
zijn. Het meegeven van een briefje en/of foto’s houden
we gewoon in stand, zodat u direct contact blijft houden
met uw kind. Wij zijn hierover in gesprek met Anthony
maar wij houden u op de hoogte van deze
ontwikkelingen.

U als sponsor weet als geen ander het belang van onze
stichting. Nog meer kinderen ondersteunen zou prachtig
zijn. Om nieuwe mogelijke sponsorouders te bereiken
komen wij graag een presentatie geven over ons werk
in Lwengo. Mocht uw bedrijf, vereniging of welke andere
groep dan ook belangstelling hebben voor een dergelijke
presentatie dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Wij doen dit met veel plezier en hopen zo nog meer
bekendheid te kunnen geven aan ons project in Lwengo.

Nieuws uit het bestuur

Het bestuur van Lwengo Kids Foundation wenst u allen
een hele fijne zomer toe.

Wim Bos, Hetty Kuipers,
Pieter en Marga Streefkerk

Sponsor bijdrage.
Na uitgebreid overleg met onze contactpersoon en
drijvende kracht van de school in Lwengo, Anthony, is
ons duidelijk geworden dat de kosten voor de kinderen
hoger zijn geworden.
Binnen het bestuur is hier zorgvuldig over gesproken en
zijn wij tot de conclusie gekomen de sponsor- bijdrage
te moeten verhogen wil het nog haalbaar zijn om de
kinderen naar school te kunnen laten gaan en ook goed
onderwijs te kunnen bieden. De bijdrage zal dan 150,00
euro per jaar gaan bedragen. Gelukkig betekent dit voor
u als sponsor dat het neerkomt op een extra bijdrage
van maar 2,50 euro per maand. Wij hopen dat dit geen
bezwaren oplevert, mocht dit wel zo zijn , wilt u dan zo
vriendelijk zijn om contact met ons op te nemen via
mail, app of telefoon.
Giften
Wij hebben vanuit het bestuur hele goede berichten
ontvangen van diverse instellingen en fondsen die ons
als stichting financieel met giften hebben ondersteund.
Hier zijn wij uiteraard heel blij mee. Ook diverse acties
hebben weer wat extra sponsorgelden opgeleverd. Wij
sparen
o.a.
voor
de
aanschaf
van
nieuwe
schooluniformen.
Deelname reis September 2018
Zoals al eerder gemeld staat er in september weer een
bezoek gepland aan Lwengo. Het zou erg leuk zijn als er
ook sponsorouders mee gaan naar Lwengo om de
kinderen, en zeker uw eigen kind, daar te bezoeken. De
datum van deze reis is: vertrek vanuit Nederland 27
september en wij komen terug 6 of 7 oktober. U kunt
zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk 1 juli 2018.Graag
opgeven via het mailadres:lwengokids@gmail.com

Voor de tekst, Hetty Kuipers

