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Terugblik sponsoravond
Wij kijken terug op een zeer geslaagde sponsoravond.
Er waren ruim 60
mensen aanwezig.
Actuele informatie
werd gedeeld en de
deelnemers aan de
reis naar Uganda in
oktober vertelden
hun ervaringen.
tekening zij-aanzicht nieuwe slaapzaal
De presentaties lieten weer eens zien hoe noodzakelijk
ons werk en de sponsoring is. Leuk voor alle
aanwezigen om ook het “eigen” sponsorkind zo in
beeld te zien in hun dagelijkse omgeving. Na een
presentatie kregen alle aanwezigen de mogelijkheid
om in groepen mee te denken en tips te geven aan
ons als bestuur. Uiteraard gaan wij met uw input aan
de slag. Plannen genoeg die verder uitgewerkt zullen
worden en waarvan we u natuurlijk op de hoogte
houden. In elk geval is voor volgend jaar een
sponsoravond voor herhaling vatbaar!

Periodieke overeenkomst
Ter informatie voor u als sponsor. Een optie is een
Periodieke Overeenkomst. Dat is een toezegging om
gedurende 5 jaar een x-bedrag te doneren. Bij de
Periodieke Overeenkomst is de drempel voor IB niet
van toepassing: de gift is dus volledig aftrekbaar als
gift. Onze penningmeester stuurt de formulieren
hiervoor graag toe als daar belangstelling voor is.
lwengokids.finance@gmail.com

Dormitory

Oliebollen!!!!!

Zoals al in een vorige nieuwsbrief vermeld willen we
graag een dormitory realiseren bij de school in
Lwengo.
Twee slaapzalen waarin ieder 100 slaapplaatsen zullen
worden gerealiseerd, één zaal voor meisjes en één
zaal voor jongens. Er is hiervoor een aanvraag
ingediend bij een vermogensfonds, van 70.000 euro.
Wij hopen op honorering van deze aanvraag.
Bijgaande foto’s
laten zien hoe
de huidige situatie is en hoe
één en ander
gaat
worden.
Wij houden u op
de hoogte.

Ook dit jaar kunt u weer
oliebollen
bestellen
waarvan de opbrengst ten
goede
komt
aan
de
stichting om zo weer wat
extra ondersteuning te
kunnen bieden aan het
onderwijs in Lwengo. Wij
bieden de oliebollen aan voor 7 euro per 10 stuks. De
appelbeignets kosten 4,50 euro per 5 stuks. Heel
graag leveren wij ook weer aan u!

huidige slaapzaal

U kunt uw bestelling doorgeven
pieterstreefkerk14@gmail.com
of telefonisch naar 06 1330 3074.

via
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mail,

Pubquiz
Een werkgroep vrijwilligers is druk bezig met het
organiseren een pubquiz. Het is de bedoeling om dit
in het nieuwe jaar drie keer te doen. Iedereen kan
hieraan meedoen na inschrijving, dus ook familie,
vrienden, kennissen enz. De opbrengst is voor onze
stichting om zo extra middelen te creëren. Hoe en wat
hoort u binnenkort via een aparte mailing, maar de
data zijn al wel bekend. Dus houd deze alvast vrij in
uw agenda: 31 januari, 6 maart en 3 april.

Een stukje onderwijs
Omdat we dit jaar nogal wat sponsorkinderen in Top
Class hebben, willen we daar graag iets over vertellen.
Het schooljaar in Uganda loopt van februari t/m begin
december. Dan is er zomervakantie, de droogste tijd
in Uganda.
Er bestaan op LWEREDESO School en alle andere
scholen in Uganda drie kleuterklassen. In Baby Class,
de eerste klas, komen kinderen vanaf 3 jaar. Als het
goed gaat, gaan ze door naar Middle Class en Top
Class is de derde en laatste kleuterklas.
Leeftijd speelt niet zo’n grote rol omdat we natuurlijk
te maken hebben met kinderen die soms een enorme
ontwikkelingsachterstand hebben door extreme
armoede, slechte hygiëne, ondervoeding, vuil water
en slechte gezondheidszorg. In
Top Class vinden we dan ook
kinderen van 4 tot 9 jaar. Op dit
moment hebben we zelfs een
jongen in sponsoring van 14 jaar
in Primary 1.
Aan het einde van Top Class
wordt er, hoe klein de kinderen
ook zijn, een toets afgelegd om te
beoordelen of de kinderen door
kunnen naar Primary 1. Als de
kinderen dat goed doen wordt er
een
groots
schoolfeest
georganiseerd waar de kinderen
in
echte
studentenkleding,
inclusief studentenbaret gekleed
gaan.

Maria, Nanyunja Rose, Kakuzire Christine, Kasibante
Emmanuel, Najjumba Gorette, Akanyijuka Henry,
Nangumya Ian, Nantongo Rebecca, Naggayi Shalitah,
Namuli Shirat, Mukwaya Gerald, Kaweesi Abu,
Nabasinga Joreen, Agaba Edgar, Kabakyenga Pius,
Sselyanja Aron, Musoke Nicholas en Namwanje
Shamira.
Hoe goed is het, dat al deze kinderen u als sponsor
hebben!

Secondary School
Als de kinderen de lagere school doorlopen hebben is
de basis gelegd. Maar daarna komt het vervolg
onderwijs, net als hier, in beeld. Het is natuurlijk
zonde als het schooltraject hier zou stoppen en de
kinderen dan thuis , of waar dan ook zonder opleiding
belanden. De kosten om Secondary School te kunnen
volgen zijn 250 euro (Nakyenyi Day School) tot 450
euro (Boarding School) per jaar. Wij zoeken nog
sponsors die een jongere willen sponsoren die
klaargestoomd is om naar vervolg onderwijs te gaan.
Best een fors bedrag, maar misschien is er een
mogelijkheid om met familie, vrienden, bedrijf of kerk
een kind te sponsoren. Ook voor ouders die nu een
kind in Primary 7 hebben, is dit het overdenken waard
voor het volgende seizoen. Het zou fantastisch zijn als
we op die manier deze jongeren kunnen helpen.
Op het lijstje van Lwengo Kids Foundation staan nog
3 jongeren in de wacht, dus als u iemand weet?

Reisverslag oktober 2019
Dit keer gingen Pieter en Marga 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…
Ons hele reisverslag, met foto’s, kunt u lezen op:
https://www.lwengokids.nl/nieuwsbrieven-enreisverslagen en scrol door naar beneden voor het
“reisverslag oktober 2019”.

Als laatste willen wij u ook dit jaar weer bedanken
voor het vertrouwen in Lwengo Kids Foundation en de
steun aan de kinderen in Lwengo. Wij wensen
iedereen alvast goede feestdagen en hopen elkaar
weer te treffen in 2020!

Dit jaar slaagden al onze sponsorkinderen:
Mulindwa Andrew, Najjuuko Firidausi, Namuwonge
Hope, Nalubega Moreen, Masereka Muniru, Ssenyondo
Owen, Munyagwa Brian, Namulema Judith, Nazziwa

Namens bestuur Lwengo Kids Foundation,
Hetty Kuipers

