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Reisverslag, april 2019
Marga en Pieter hebben in april wederom een bezoek
gebracht aan Lwengo. Alle nieuwe sponsorkinderen
zijn op hun huisadres bezocht en alle overige sponsorkinderen hebben zij op school gezien. Naast deze
bezoeken hebben Marga en Pieter weer veel andere
dingen mee gemaakt en gehoord. Een indrukwekkend
verhaal dat een goed beeld geeft van de realiteit van
alle dag in Uganda en van het werk dat daar voor de
kinderen en families wordt verricht met name ook
door Lwengo Kids Foundation.
In deze nieuwsbrief even kort de onderwerpen die aan
de orde komen in het reisverslag:
Het bezoek aan de nieuwe sponsorkinderen thuis,
contact met alle sponsorkinderen op school, bezoek
aan het ziekenhuis waar een sponsorkind verblijft na
een ernstig ongeluk, overleg met Anthony over alle
lopende zaken, bekijken van de voortgang van het
varkens- en geitenproject, bekijken van de bouw van
het Health Centre, etc.
Het volledige reisverslag April 2019 vindt u op:
https://www.lwengokids.nl/nieuwsbrieven-enreisverslagen
Voortgang varkens- en geitenproject
De stallen voor de varkens zijn
klaar, de biggen zijn inmiddels
aangekocht en worden in de
stallen verzorgd. Deze biggen
moeten nu uitgroeien tot
varkens en dan zwanger
worden. Daarna zullen de varkens worden uitgezet bij
de families. Door de grote vraag naar varkensvlees in
Uganda kunnen de families zo een eigen steentje
bijdragen aan hun eigen onderhoud en het onderwijs
voor hun kinderen. De geiten zijn al uitgezet bij de
betreffende families.

Sponsoravond
Na de zomer zult u een uitnodiging ontvangen voor
een gezellige sponsoravond. Graag informeren wij u
hier t.z.t. per mail persoonlijk en uitgebreider over.
De datum, 2 november 2019 vanaf 19.30 uur, kunt
alvast in uw agenda noteren.
Bankrekeningnummer
Even extra aandacht voor ons bankrekeningnummer.
Gebleken is dat het oude, RABO bankrekeningnummer
nog weleens wordt gebruikt. Dit nummer is echter
buiten gebruik. We hebben gekozen voor de
Triodosbank.
Het juiste nummer is: NL75 TRIO 0379 3857 67 t.n.v.
Lwengo Kids Foundation te Putten
Acties en giften
Christelijk College Groevenbeek, afdeling Putten,
heeft in haar actieweek diverse activiteiten gehouden
waaronder een sponsorloop. De opbrengst hiervan
wordt beschikbaar gesteld aan Lwengo Kids
Foundation, super!!!! Hiervan zullen onder andere
nieuwe schoolboeken worden gekocht omdat er
momenteel maar 1 boek is per 4 leerlingen.
Ook de Wereldwinkel Ermelo heeft ons een bedrag
gedoneerd, waarvoor hartelijk dank.
In juni zal de stichting ASVZ een sponsorloop houden.
De opbrengst hiervan zal ook ten goede komen aan
onze stichting.

De Grote Oversteek zal dit jaar een bedrag doneren
aan de kinderen in Lwengo, fijn dat we ook dit mogen
ontvangen.
Het voert te ver om alle giften van goede gevers hier
te vermelden, maar weet dat we met ieder bedrag
gelukkig zijn!

En wat zijn ze er trots op! Het is dan ook een erg
mooie trui geworden met op de borst het logo van
Lwerudeso en op de mouw het logo van Lwengo Kids
Foundation.

Alle instanties en particuliere gulle gevers:
namens alle kinderen
hartelijk dank!

op

Lwerudeso

School:

Dormitory
Bij de school is dringend behoefte aan nieuwe
slaapzalen: 1 voor de jongens, 1 voor de meisjes en
slaapkamers voor de leerkrachten. Een nieuw project
dat onze aandacht vraagt. Op dit moment slapen de
kinderen zij aan zij in stapelbedden, soms met z’n
tweetjes in één bed. Dat is bepaald niet goed voor een
gezonde nachtrust. En geen goede nachtrust,
betekent geeuwend of zelfs slapend in de klas zitten.
De huidige slaapzalen zijn eigenlijk bedoeld als
leslokalen en ook dringend nodig als leslokaal. Daar
willen we wat aan doen. Anthony heeft een proposal
geschreven en we gaan dit project verder uitwerken.
Health Centre
Het Health Centre wordt gebouwd vlakbij de school.
Een primaire medische voorziening voor de lokale
bevolking. Lwengo Kids Foundation heeft via de
sponsor KLG Europe kunnen zorgen voor een
functioneel gebouw. Een enorme vooruitgang op
medisch gebied in dit district.

VACATURE LWENGO KIDS FOUNDATION
Lwengo Kids Foundation groeit en bloeit! Daar zijn we
ontzettend dankbaar voor. We willen graag op de
ingeslagen weg doorgaan met dit werk dat we met
zoveel liefde en passie doen.
We hebben echter wel gemerkt dat het veel, heel veel
werk is en we willen dan ook proberen ons bestuur uit
te breiden.
We zijn op zoek naar iemand die tijd en energie heeft
om minimaal één keer, maar het liefst twee keer per
jaar (in april en oktober) met ons mee te reizen om
ons te ondersteunen
bij het bezoeken van de
kinderen, thuis en op school. Natuurlijk reizen wij
allemaal op eigen kosten, dus we vragen nogal wat….
Wij zijn dus op zoek naar iemand die:

Schooltruien
Zoals eerder gemeld worden nieuwe schooltruien
gemaakt door dames in de sloppenwijken van
Kampala in Uganda. Het werk valt een beetje tegen,
omdat
het
maken van de
logo’s
veel
meer tijd kost
dan gedacht.
Inmiddels
is
een groot deel
van de truien
uitgereikt aan
de
kinderen.

- bij voorkeur niet ouder is dan 45 jaar,
- tijd en energie heeft en
- bereid is zelf de reiskosten te betalen.
Mocht u belangstelling hebben, of iemand kennen die
dit zou willen doen, dan zien wij uw reactie graag
tegemoet op lwengokids@gmail.com.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via mail
of telefonisch met Pieter Streefkerk 06 1330 3074 of
met Marga Streefkerk 06 1307 1167
Wij wensen u allen een goede zomer toe!
Namens het bestuur,
Hetty Kuipers

