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Van de voorzitter
Graag praten wij u als Lwengo Kids Foundation weer
even bij. De coronaproblematiek speelt ons ernstig
parten. De pubquizen hebben wij tijdelijk stilgelegd
en de haringparty is afgelast. Hierdoor lopen wij
inkomsten mis en kunnen wij bijvoorbeeld het
varkens- en geitenproject niet verder uitrollen. Sinds
februari zijn wij helaas niet meer in Lwengo geweest.
Het werk gaat gelukkig door. Anthony en zijn staf
hebben voor ons de 35 nieuwe sponsorkinderen
bezocht. De rapportages van die bezoeken zijn door
Marga aan de sponsors verstuurd. Nog steeds is de
school dicht. Het onderwijzend personeel en het team
is druk bezig om leerachterstanden zoveel mogelijk te
voorkomen en wordt schoolwerk zoveel mogelijk thuis
aangeleverd. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u lezen
in de bijdrage van Marga.
De Belastingdienst heeft onze ANBI-status gecheckt
en ons een compliment gemaakt. Dat geeft
vertrouwen.
U hebt tijdens de sponsoravond aangegeven veel
vertrouwen in ons te hebben. Ook de kleinschaligheid
en persoonlijke betrokkenheid van ons door de
werkbezoeken aan Uganda spreekt u zeer aan. Om op
deze manier door te kunnen gaan, hebben wij
besloten maximaal 250 kinderen in sponsoring te
willen hebben. De teller staat nu op 206 dus schroom
niet om mensen in uw netwerk op te roepen meer
kinderen een kans te geven op onderwijs. Van harte
aanbevolen. Veel plezier met het lezen van deze
nieuwsbrief,
uw
opmerkingen/suggesties
zijn
uiteraard van harte welkom.

COVID-19 totaal in de war geschopt. De school werd
half april gesloten en Anthony en zijn staf doen er alles
aan om vooral deze jongeren te voorzien van de
nodige leerstof die zij nodig hebben om de Primary
School met goed gevolg af te sluiten en door te
kunnen naar de Secondary School.
Hier kunnen we digitaal veel oplossen, dat is in
Lwengo zeker niet zo. Al het schoolwerk wordt op de
bodaboda of met de auto bij de kinderen thuis
gebracht. Via de app houdt Anthony ons op de hoogte
en op afstand leven we mee met het vele werk dat in
Lwengo wordt verzet.
En dan, als ze geslaagd zijn voor Primary School? De
wijde wereld in? Nee, want de doelstelling van Lwengo
Kids Foundation is immers dat we deze jongeren
blijven helpen totdat zij een vak geleerd hebben om
in hun eigen bestaan te kunnen voorzien. Daar doen
we het voor, met u en omdat deze kinderen het meer
dan waard zijn!
Daar is geld voor nodig want een plekje op Secondary
School is nu eenmaal wat duurder dan Primary School.
Alle sponsorouders met kinderen in Primary 7 krijgen
in oktober een brief van ons met alle informatie
omtrent de overgang van
Primary
naar
Secondary
School.
Daarnaast zoeken we intussen
ook naar mogelijk-heden en
fondsen om het vervolgonderwijs van onze sponsorkinderen te kunnen betalen.
We willen tenslotte toch het
allerbeste voor onze kinderen?!
Uw bijdrage hiervoor is meer
dan welkom!

Vriendelijke groet, Pieter
Onze kinderen in Primary 7
Agnes, Alice, Brian, Cate, Dalilah, Isma, Jovia, Julius,
Lubega, Macklin, Margret, Marthe, Rebecca, Rodgers,
Rogan, Rose, Shanita en Tracy
Ze hebben het moeilijk. Jaren uitgekeken naar dat
laatste, zo’n belangrijk jaar en dan wordt het door

Mike en Jamadah, tweede jaars St. Joseph Mary's
Secondary School
Groet, Marga

Voedselactie

Toiletgebouwen

Na een bericht van
onze
partner,
Anthony, in Uganda
werd
ons
snel
duidelijk
dat
er
grote behoefte was
aan voedsel. Door
de
corona
beperkende
maatregelen konden de mensen niet meer uit hun
huizen om voedsel te kopen. Erger nog, ook hun werk
viel stil; geen werk , geen inkomsten, geen eten. Als
stichting hebben wij u gevraagd om een bijdrage te
leveren voor dit speciale doel en u heeft geweldig
gereageerd! Wij hebben ruim € 7.500,- kunnen
overmaken
naar
Lwengo. Hier zijn
voedselpakketten
voor gekocht en aan
de lokale bevolking
uitgedeeld!
Wat
waren de mensen
daar geweldig blij
mee!
Francis deelt voedsel uit

Zoals u wellicht heeft kunnen lezen, zijn helaas de
(oude) toiletgebouwen bij de school volledig ingestort.
Wij kregen als stichting via Anthony de vraag, of wij
iets konden betekenen ter ondersteuning van de
opbouw van nieuwe toiletgebouwen. Wij hebben dit
direct kunnen ondersteunen, mede dankzij gulle giften
van sponsors. De bouw ervan is al in een ver
gevorderd stadium. Een bijkomend “voordeel” was,
dat de school, door de coronamaatregelen op het
moment van instorten, gesloten was en er dus geen
kinderen op de toiletten waren…. Het is nog niet
helemaal klaar maar het schiet op zodat de hygiëne
straks op dat gebied ook gewaarborgd zal zijn.
Health Center
Het health center is inmiddels klaar en in gebruik
genomen. Een mooie aanvulling voor de gemeenschap
en vooral voor de kinderen die ook weleens ziek zijn
of iets anders op medisch gebied nodig hebben
(vaccinatie). Hier wordt dankbaar gebruik van
gemaakt. Mooi om dit te kunnen doen, met nogmaals
dank aan KLG Europe, die dit voor de gemeenschap
mogelijk heeft gemaakt.

Voortgang dormitory
De bouw van de slaapzalen voor de kinderen en het
verblijf van de leerkrachten is bijna klaar. Nu de
afwerking en de inrichting nog. Aan de stapelbedden
wordt gewerkt en met een aantal giften hebben we als
stichting ervoor kunnen zorgen dat er ook goede
matrassen worden geleverd en klamboes. Normaal
moeten de kinderen zelf voor een matras zorgen.
Maar vaak is daar geen geld voor en slapen de
kinderen op een slechte schuimrubber laag, met alle
vervelende gevolgen van dien. Daarom hebben wij
besloten dat wij voor matrassen en klamboes zorgen
voor alle kinderen. Als finisching touch krijgen ze van
de stichting vier grote picknicktafels voor op de
veranda’s, waar gegeten kan worden, maar waar ook
een plekje is om huiswerk te maken of gewoon
gezellig met elkaar te zitten.
Dankzij deze grote bijdrage van onze sponsor AFAS
Foundation, hebben straks alle kinderen die in
boarding zijn hun eigen plekje in de slaapzaal met een
goed
en
schoon bed,
hoe fijn is
dat!
Nogmaals:
dank!

dokter Lubega Samuel

Varkensproject
Al enkele 10-tallen biggen zijn geboren en uitgeleverd
aan gezinnen van onze gesponsorde kinderen. We
zouden graag meer fokfaciliteiten realiseren om meer
tempo in het uitzetten van de varkens te krijgen.
Daarvoor ontbreken nu helaas de middelen.

Namens bestuur Lwengo Kids Foundation,
Hetty Kuipers

