Reisverslag oktober 2019

Dit keer gaan we met 4 jonge dames (Joyce, Amber, Leja en Sella), bevriend (sponsor)echtpaar Chris
en Brigitte en dochter Sanne op pad. Toch wel bijzonder dat 4 jonge dames in de leeftijd van 16 t/m
18 deelnemen. Dat geeft een extra dimensie aan deze trip. Eén van de ouders van de jongelui beschikt
over een personenbus en is bereid ons in de vroegte van 17 oktober weg te brengen en ook weer op te
halen. Super relaxed en gezellig. Enkele ouders kiezen ervoor zelf hun dochter naar Schiphol te
brengen zodat ze hen en ons uit kunnen zwaaien. Heel gezellig natuurlijk.
Op 17 oktober vetrekken wij dus om 6.45 uur uit Putten. Via de polder vermijden we de files en staan
we om 8.00 uur op Schiphol bij de vertrekbalie. Ook onze sponsors uit Krimpen a/d IJssel zijn daar
met de trein ruim op tijd. Hoewel het behoorlijk druk is, gaat het inchecken probleemloos. Bij de
douane wordt onze jongste deelnemer eruit gepikt. Zij moet de verklaring van haar ouders overleggen
dat zij toestemming heeft met ons op reis te gaan. Na deze laatste check drinken we lekker koffie en
thee om vervolgens naar de gate te gaan waar we met bussen naar het vliegtuig gebracht worden. Na
een gezellige vlucht – we zitten allemaal in de staart van het toestel- landen we rond half elf ’s avonds
plaatselijke tijd, in Entebbe. Joseph en Andrew halen ons op en we verblijven de eerste nacht in het
ons reeds bekende en goede hotel Victoria Beach hotel met uitzicht op het Victoriameer. Na een
glaasje fris/ biertje gaan we om 1.45 uur naar bed.
Vrijdag, 18 oktober, ontbijten we om 9 uur om rond 10.30 uur naar Kampala af te reizen.
Daar bezoeken we het Paleis en de gevangenis van Idi Amin.
Indrukwekkend. Duizenden Ugandezen zijn hier op gruwelijke wijze
gemarteld en vermoord. Ze werden in de grote hal gepropt, daar
kwam een laagje water in en dan werd de stroom er op gezet.
Aansluitend bezoeken we de women market; een markt voornamelijk
met vrouwen die handcrafts verkopen meestal door henzelf gemaakt.
Na de markt stappen we weer in de auto’s voor de tocht van circa 2 uur naar de evenaar. Daar lunchen
we bij Anne Maria (Flamingoz Joint) en vervolgen onze reis dan naar Masaka; vanaf de evenaar nog
ruim 1 uur rijden.
We logeren in Masaka Backpackers, de thuisbasis van Joseph.
Zaterdagochtend reizen we met de hele groep, behalve Sanne, met
Joseph in de “Otjebus” naar park Lake Mburo waar we verblijven in
restaurant Rwakobo Rock en een fietstocht door het park willen
maken.
Sanne wordt al vroeg
opgehaald door Anthony, zij
gaat alvast naar Lwengo.
We drinken koffie/thee en
bestellen de lunch. Helaas, dat gaat niet lukken; er is
onvoldoende voedsel in voorraad voor een groep van 10
personen.
Het weer is matig; onweer op afstand en af en toe regen en
dan wordt er niet gefietst. Vooral voor onweer zijn ze hier erg
bang omdat er nog niet zo lang een inslag is geweest.

We wachten dus af op het weerbericht en uiteindelijk rond 14.00 uur gaat een deel van de groep onder
begeleiding van een gids op de mountainbike; fietsen tussen de zebra’s en antilopen. Hoe leuk is dat!!!
Na hun terugkeer en een verfrissend drankje gaan we naar restaurant Leopard; hier kunnen we wel
lunchen. Het is inmiddels 16.00 uur. Na de lunch rijden we terug naar Masaka waar we in het donker
rond 19.30 uur weer thuis aankomen. Het diner laten we vervallen. Door de late, goede lunch heeft
niemand meer trek.
Op zondagochtend hebben de reisgenoten de keuze tussen relaxen bij backpackers of naar de kerk.
Met een forse groep vertrekken we naar de RK kerkdienst in Masaka. Hoewel de voertaal Ugandees is
begrijpen we de essentie wel en is het een goed gevoel deze viering mee te maken

Na de lunch komen Rose en Teddy. Zij verzorgen een workshop schaaltjes maken. De zon is
doorgebroken (na een ochtend regen) en in “het restaurant” van Joseph maken we schaaltjes.
Rond 17.00 uur komt Anthony (met Sanne), een aantal sisters van Kitovu en Cissy (de nicht van
Joseph). We hebben hen uitgenodigd voor de maaltijd; een uitgebreid buffet.

Om 19.00 uur verzorgt Kabiswa Pius
met een aantal kinderen een
performance. Jammer dat het
voornamelijk dansen en weinig zang
is.
Maar we vermaken ons prima!

Maandagochtend rond 9.00 uur vertrekken we met Joseph naar
Lwengo. De Otjebus biedt ruim voldoende plaats voor onze groep
met behoorlijk wat bagage, evenals de extra bigshoppers met
hulpgoederen en cadeaus voor Lwengo. Rond 10.30 uur arriveren we
bij de Lwerudeso Primary School en wacht ons een enthousiast,
warm welkom. De kinderen van de meegereisde sponsors staan
vooraan en maken kennis met die verre vrienden uit Nederland.
Ontroerend. Na een officieel welkom gaan we een klaslokaal in, de
regen valt inmiddels weer in bakken uit de hemel. In de klas wordt
voor ons gedanst en gezongen. Fantastisch.

We brengen enkele huisbezoeken bij o.a. de kinderen van
onze meegereisde sponsors en andere gezinnen waarvan
(de) kinder(en) nieuw in sponsoring zijn genomen.
Helaas konden we door de enorme regenval niet alle
huisbezoeken doen. Dat is overmacht waar we niets aan
kunnen doen. In januari gaan Pieter en Marga samen naar
Uganda en zullen dan het werk van oktober afmaken.

Na de lunch in het Vrijwilligershuis gaan de jongelui naar het sportveld
waar zij een sportmiddag voor een groot deel van de kinderen van onze
school verzorgen. De meegebrachte ballen en andere attributen komen
goed van pas en leiden tot veel spelvreugde.

Rond 17.30 uur worden wij door Anthony terug gebracht naar Masaka. De dames blijven in Lwengo
achter waar ze met Sanne de komende dagen (t/m donderdag) fulltime zullen verblijven. Geweldig om
er weer te zijn en de kinderen te zien.
Op dinsdag 22 oktober pikt Anthony ons weer op om 9.00 uur.
De jongelui hebben een goede nacht gehad in Lwengo en
genieten van het avontuur. Met de hele groep onder supervisie
en leiding van Marga pakken we de grootste klus van deze trip
op; per klas komen de kinderen bij ons voor een kort gesprekje,
het in ontvangst nemen van de brief van de sponsor, het meten
en de fotosessie (door Sanne dit keer).

We zien zo’n 150 kinderen op deze basisschool op deze manier
voorbij komen. Het is goed om te zien dat het met verreweg de meeste kinderen goed gaat, ze zien er
goed uit, zijn heel blij met het berichtje uit Nederland van hun sponsor en nu ze ons steeds beter leren
kennen, zijn er leuke gesprekjes.
Maar voordat we de kinderen individueel zien leren we de kinderen nog
een Nederlands lied en laat ex-onderwijzer Pieter aan de hand van een
mooi fotoboek de kinderen nader kennis maken met Nederland. We
hebben dit nu voor de tweede keer gedaan, voor volgend jaar moet
iets anders bedacht worden.
Moe maar voldaan reizen we tegen de avond terug naar Masaka.
Chris en Brigitte zijn op deze woensdag rond 7.00 uur met Andrew voor een 2-daagse wildsafari
vertrokken naar Wildpark Queen Elisabeth. Dit park ligt op zo 5 ½ uur rijden van Masaka, voorbij
Mbarara.

Ze overnachten in een lodge, hebben weinig geslapen
maar wel genoten van de geluiden van de bush. Ze maken
op donderdagochtend nog een rondrit waarbij ze ook
diverse leeuwen zien.

De woensdag bezoeken we -met steeds wisselende samenstelling jongelui- de resterende nieuwe
sponsorkinderen thuis. Anthony en Francis hebben het programma goed voor elkaar waardoor we
efficiënt reizen en verreweg de meeste bezoeken op tijd kunnen afleggen.
Daartoe pikt Francis een aantal kinderen bij school op en brengt
ze op de bodaboda thuis, waar wij ze dan bezoeken en kennis
maken met hun ouders/verzorgers en zien waar ze wonen.

Foto van bijna alle (150) gesponsorde
kinderen op Lwerudeso Primary School

Na de lunch bezoeken we een 6-tal studenten op
Nakyenyi Secondary School, wat op loopafstand van
het vrijwilligershuis ligt.

Sanne, Sella en Anthony bezoeken een bijzonder sponsorkind dat op grote afstand van de school
woont. Marga en Pieter worden door Joseph opgehaald aan het eind van de dag. Op woensdag en
donderdag werken onze jonge reisgenoten aan diverse projecten; zo wordt een watertank gestukt, in
de tuin gewerkt, bonen uitgezocht en geschilderd in het health center. En er was uiteraard volop
gelegenheid om met de kinderen gek te doen, te zingen, te spelen, een ballonnenparty te houden etc.
Donderdag hebben Chris en Brigitte hun 2e dag van de trip en zijn Marga
en ik in Masaka. Er is heel veel info te verwerken, Marga maakt hier een
start mee. Pieter doet de nodige shoppings met Joseph in Masaka. Om
15.00 uur gaan we met Joseph naar Lwengo om de groep op te halen.
Een groots afscheid valt ons ten deel, veel emoties bij onze deelnemers.
Het is lastig voor hen afscheid te nemen van de kinderen, staff en
Anthony.
Rond 19.00 uur zijn we in Masaka terug. Chris, Brigitte en Andrew
arriveren daar ook en gezamenlijk hebben we een fantastisch diner in
restaurant Frikadellen.

Vrijdag 25 oktober starten we rustig aan. Rond 10.30 uur vertrekken we voor een excursie; de oogst
van barkcloth. Dit is op ongeveer een ½ uur rijden van de Backpackers.
Rond 13.00 uur zijn we weer terug en gebruiken we een snelle lunch om
vervolgens naar onze sponsorstudent Axum te gaan.

Hij is student autotechniek op St. Kizito’s Technical Institute, Kitovu in Masaka.
Het is een feestje om hem weer te zien; zo enthousiast over zijn school en de kans die hij via Lwengo
Kids Foundation krijgt. Hij leidt ons uitgebreid rond; met name de praktijklokalen waar leerlingen leren
hout te bewerken, metselen, autotechniek en metaalbewerking zijn interessant. Regelmatig geeft een
docent spontaan een nadere toelichting.
Hij laat ons zijn zelfgemaakte kiep-prullenbak zien, waar hij best trots op is en wij met hem! Ook
vertelt hij over zijn ernstig zieke vader die niet meer beter zal worden. We geven hem een zakcentje,
zodat hij een keer naar zijn vader kan reizen, die in Entebbe verzorgd wordt.

Rond 15.00 uur vertrekken we naar Banda Lodge om te zwemmen en een paar uur te relaxen. Het is
net mooi weer geworden dus we hebben geluk.
’s Avonds hebben we bij de Backpackers het afsluitende buffet dat de dames weer fantastisch verzorgd
hebben.
Zaterdagochtend regent het opnieuw. Om 9.30 uur worden we uitgezwaaid door de staff van Joseph en
brengen Andrew en Joseph ons in de stortregen weer naar Entebbe. We hebben nog een stop op de
evenaar voor koffie of iets anders. Helaas strandt de auto van Andrew en moeten zijn passagiers de
reis vervolgen in een taxi(busje). De auto waar Joseph in rijdt kan de regen niet buiten houden,
regelmatig stort er een plons regen op de passagiers. Deze ongemakken hebben geen invloed op ons
humeur, dat blijft opperbest. Met de nodige vertraging bereiken we Victoria Beach hotel waar onze
geboekte kamers ingenomen kunnen worden. Inmiddels is het droog, komt de zon af en toe door en is
het met zo’n 25 graden celcius heerlijk weer. Vervolgens, als iedereen er is, lunchen we bij KFC in
Victoria Mall. Nadat we afscheid genomen hebben van Joseph en Andrew bezoeken we de vele
marktkraampjes aan de overkant met souvenirs. De middag wordt verder relaxed doorgebracht. Om
19.00 uur gaan we met een zeer luxe taxibus naar 4 Points om daar heerlijk te dineren. In het
restaurant wordt ook een afstudeerfeestje gevierd. Samen met hen doen we nog een dansje.
Zondag 27 oktober om 10.00 uur staan Lisette en haar partner Steven voor ons klaar om ons rond te
leiden in Entebbe. Steven vertelt ons eerst iets over de geschiedenis van Uganda en Entebbe in het
bijzonder. Vervolgens rijden wij met hem via de luchthaven, waar we het ooit gekaapte ELAL vliegtuig
zien, naar de grote vissershaven van Uganda. We worden toegelaten op het terrein en kunnen de
verwerking van tonnen tilapia’s en nijlbaarzen van dichtbij aanschouwen.

We zien ook hoe de vissersboten gemaakt worden en hebben een
drankje in een restaurant met uitzicht over de haven. Rond 14.00 uur
zijn we na een zeer interessante excursie terug in het hotel en kan ieder
doen wat hij wil tot 15.30 uur wanneer we elkaar weer treffen in Java
restaurant voor een uitgebreide, late lunch.

Rond 20.15 uur staan 2 taxi’s klaar om ons naar het vliegveld te brengen. Probleemloos komen we
door alle controles en nemen we weer plaats in de staart van de Airbus. We vertrekken op tijd en
landen een ½ uur voor de geplande aankomsttijd veilig op Schiphol waar een schare aan ouders ons
opwacht. Na samen nog een kop koffie, thee of chocolademelk gedronken te hebben, reizen we terug
naar onze woonplaatsen.
Het zit er weer op. Met een beetje weemoed nemen we weer afscheid van dit prachtige land met zijn
lieve bewoners. We hebben een drukke, enerverende reis gehad. Weer geconstateerd dat het steeds
beter gaat met Lwengo en zijn bewoners, dankzij o.a. u, onze sponsors. Geweldig dank daarvoor!

