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Uit de bestuurskamer
Het leuke nieuws:

De komst van Anthony en Joseph; zij zijn hier van
22 september t/m 11 oktober. Het programma
voor die weken is in de maak en het beloven een
paar fijne weken te worden waarin ze ook onze
cultuur beter leren kennen.

De voorbereidingen voor onze sponsor-jubileum
dag, 8 oktober, zijn in volle gang. De locatie is
bekend en ook de catering en invulling van de
middag/avond krijgen steeds meer vorm.
Binnenkort valt de uitnodiging bij onze kindsponsors en genodigden op de fysieke deurmat.

Op 12 oktober is de Ossenmarkt in Putten, een
grote markt die landelijk veel bezoekers trekt. Ook
wij zullen daar met een kraam aanwezig zijn. We
hopen daar veel naamsbekendheid te genereren
en ook nog wat te verdienen.

Onze oktoberreis is gepland en ook al geboekt
van 30 oktober t/m 13 november. Op deze reis
gaan Helen, Arend Jan en hun zoon Stijn met ons
mee. We zullen een bezoek brengen aan het
Murchison Falls National Park, maar de nadruk ligt
natuurlijk op het werk in Lwengo en het bezoek
aan de kinderen.

Tijdens onze vorige reis zag ik meerdere keren dat
kinderen hun potloden en pen in de broekzak
hadden of in een knoopsgat, met alle gevolgen
van dien! Het idee was geboren: de volgende reis
gaan er etuis mee. En die staan hier al klaar, mooie
blauwe etuis. De jonge kinderen krijgen er nog een
mooi
regenboog kleurpotlood bij. Voor de
ouderen hebben we nog pennen aan een koord
liggen.

Natuurlijk mag u allen weer een groet meegeven
voor uw sponsorkind(eren). Als u op de sponsor
dag aanwezig bent, kunt u die al inleveren bij ons.

Met nadruk zeg ik maar weer: Niet groter dan A5
en niet dikker dan 1 cm!!
Waarom deze regel: ten eerste hebben we bijna
250 kinderen in sponsoring die allemaal wachten
op een berichtje van u. Als u zich aan de maat
houdt, is mijn extra koffer vol… dan krijgt u een
idee..
Ten tweede, en misschien moet ik dat wel als
eerste noemen: de kinderen laten elkaar zien wat
ze krijgen. Als het ene kind een A4 envelop krijgt
met van alles en nog wat er in en de ander krijgt
alleen een geschreven kaartje, u snapt dan wel
dat de verschillen veel te groot worden.
Het minder leuke nieuws:
Ons bestuurslid Liesbeth van
Musscher
heeft
te
kennen
gegeven haar functie te willen
beëindigen. Ook via deze weg
bedanken we Liesbeth voor het werk dat zij
gedaan heeft. Wij zoeken dus een nieuw
bestuurslid. We hebben al een aantal mensen
benaderd, maar nog zonder resultaat.
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Het minder leuke nieuws:

Het leuke nieuws:

Ook in Uganda stijgen de prijzen. Voor een groot

Bij het Health Center

aantal gezinnen wordt het met de dag moeilijker
om eten te kopen.

is een waterpomp
gerealiseerd.
Wij
stonden versteld van
de manier waarop er
wordt gewerkt:
één man gaat elke
dag de put in, graaft een emmer aarde/zand vol.
Boven staan 2 mannen de emmer naar boven te
halen, gooien hem
leeg en dan gaat
de emmer weer
naar beneden….
65 meter diep, tot
het
water
is
gevonden!
En dan is het feest!

Dan moet de put tot 65 meter
diep nog gemetseld worden
zodat hij niet kan instorten.
In elk geval heeft het Health
Center nu gegarandeerd altijd
schoon drinkwater!

Ook hebben enkele sponsors de kosten voor de
inrichting van de verloskamer voor hun rekening
genomen. De commissie Lwengo Kids Foundation
Uganda is bij elkaar geweest om dit plan verder uit
te werken en om op een goede, verantwoorde
manier de verschillende instrumenten te kunnen
inkopen.

Ook op school wordt het steeds moeilijker om rond
te komen. Sommige scholen in de omgeving zijn
voor de vakantie zelfs 2 weken eerder gesloten
omdat het eten op school niet meer betaald kon
worden. En thuis is het natuurlijk niet veel beter….
Ook Lwerudeso School ging een paar dagen
eerder dicht. We komen hiermee steeds dichter bij
het moment dat we de sponsorbijdrage moeten
gaan verhogen. Het sponsorbedrag voor nieuwe
boarding kinderen hebben we inmiddels moeten
verhogen naar 250 euro.
Een zorgelijke toestand dus. Gelukkig zijn we een
gezonde, goed draaiende stichting en dankzij
giften die regelmatig binnenkomen kunnen we af
en toe iets extra’s storten om de gaten op te vullen.
Maar hoe lang we het nog volhouden zonder uw
hulp, weten we nog niet.
Uiteraard hebben we hierover direct contact met
Anthony en zodra het niet meer gaat lukken, hoort
u natuurlijk van ons.

Op

8 oktober viert de Stichting haar vijfde
verjaardag. Bij een verjaardag hoort een cadeau,
maar na het bovenstaande gelezen te hebben,
begrijpt u dat elke financiële gift welkom is!

We zien er naar uit u op 8 oktober te ontmoeten
tijdens onze sponsordag!

Hartelijke groet
Namens bestuur Lwengo Kids Foundation,
Marga Streefkerk
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