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Hoe is het in Lwengo
Al meer dan een jaar heb ik onze kinderen in Lwengo
niet kunnen zien en ik moet u zeggen, dat doet best
een beetje pijn. Mijn eerste vaccinatie is binnen en
zodra ik de tweede heb gekregen en alles veilig is,
mag ook ik weer naar Uganda om het werk weer op
te pakken. Pieter is inmiddels twee keer geweest
i.v.m. zijn werk voor het mortuarium, waarover hij
zelf kort iets zal vertellen. Gelukkig had hij toen ook
tijd om een dag naar Lwengo te gaan en de nodige
dingen met Anthony te bespreken.
Het is fijn dat we via whatsapp goed contact hebben
met Anthony. Als er bijzonderheden zijn, hebben we
die snel gedeeld en opgelost.
Na een jaar thuis zitten, zijn op 6 april eindelijk alle
kinderen weer naar school gegaan en is Anthony druk
met het organiseren van één en ander. Alle kinderen
zullen waarschijnlijk een test moeten maken om te
zien op welk niveau ze nu zijn en naar welke groep ze
gaan (regeringsmaatregel). Er zullen kinderen zijn die
door kunnen gaan, maar de meeste kinderen zullen
een jaartje over moeten doen i.v.m. achterstand. In
Lwengo was er natuurlijk geen onderwijs op afstand
(digitaal), waardoor onderwijs geven erg moeilijk
werd. De kinderen in Primary 7 zijn in oktober al naar
school gegaan. Zij zijn klaar gestoomd voor het PLE
(Primary Leaving Examination). Dat is inmiddels
afgenomen en het wachten is op de uitslag.
Betreffende sponsorouders krijgen natuurlijk bericht
als de uitslag binnen is.

Uw sponsorgeld is het afgelopen jaar goed gebruikt;
de helft van het personeel moest naar huis, maar de
onderwijskrachten die bleven moesten toch betaald
worden. Er zijn medicijnen aangeschaft voor het
Health Center en er is extra voedselhulp gegeven. Ook
is er een koe gekocht zodat er melk voor de kinderen
is. Anthony heeft alles goed gedocumenteerd en aan
ons verantwoord. En we kunnen u vertellen: het klopt
op de shilling nauwkeurig!
De slaapzalen zijn intussen in gebruik genomen en het
Health Center wordt goed bezocht. Er worden nu
medicijnen verstrekt waarvoor de mensen voorheen
een eind moesten reizen. De medicijnen voor HIV zijn
gratis, maar de reis moet wel betaald worden, waar
dan weer geen geld voor is. Dus dat is een
fantastische vooruitgang! Voor de medicijnen zijn
koelkasten nodig en dus elektriciteit. Die stroom is
nogal eens een probleem in Lwengo, maar kan niet
gemist worden i.v.m. bederfelijke medicijnen.
Anthony wil heel graag zonnepanelen, zodat ze niet
meer alleen van stroom afhankelijk zijn. Het is
geweldig dat we een sponsor hebben gevonden die de
zonnepanelen wil betalen. De panelen zullen deze
maand
geplaatst
worden.
Een
fantastische
ontwikkeling waar we heel blij mee zijn! Ook heeft een
sponsor zich garant gesteld voor de medische kosten
van alle sponsorkinderen voor het jaar 2021.
Om één en ander nog strakker te kunnen regelen, zijn
we bezig een NGO Lwengo Kids Foundation Uganda
(stichting ter plaatse) op te richten. Het staat nog in
de kinderschoenen. We houden u op de hoogte.
Kortom we zijn blij met al het werk dat in deze COVID19 periode gewoon door kan gaan.
Marga Streefkerk
Jaarverslag en financieel verslag
Inmiddels zijn het jaarverslag en het financieel verslag
van Lwengo Kids Foundation te lezen op de website.
De website wordt regelmatig aangepast dus altijd de
moeite waard om er af en toe eens even een kijkje te
nemen en nieuwe actuele informatie te lezen. Zeker

ook een aanrader om uw vrienden en kennissen te
enthousiasmeren voor onze stichting.
Lespakket
We werken aan een lespakket voor het basisonderwijs. In de vorm van een themaweek kunnen
scholen hun leerlingen bekendmaken met kinderen
die in minder goede omstandigheden opgroeien dan
zij, maar we belichten natuurlijk in het bijzonder
Lwengo. Het lespakket wordt opgesplitst in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Volop nog in
ontwikkeling, maar zodra één en ander gereed is,
volgt er uiteraard meer informatie. Ook op de website
zal hier binnenkort aandacht aan besteed worden.

Binnen ons eigen netwerk als bestuur zijn wij altijd op
zoek naar nieuwe sponsors en contacten die we
zouden kunnen en mogen benaderen om op welke
manier dan ook, bij te dragen aan onze stichting. Aan
u, als trouwe sponsor, willen we vragen of u eens wil
nadenken (en ook aan ons wil doorgeven) of er binnen
uw netwerk nog mensen, organisaties of bedrijven
zijn, die ik hiervoor zou mogen benaderen. Dit zou
geweldig zijn en zeer welkom. Ik hoor graag van u!
Harry Hoorn, tel. 06 2126 5752

Website Lwerudeso
Inmiddels heeft Lwerudeso, onze school in Lwengo,
een eigen website. In samenwerking met Anthony en
zijn naaste medewerkers heeft Marga deze site
ontwikkeld zodat ook deze website weer up-to-date is.
Belangrijk om de school ook op deze manier digitaal
op de kaart te zetten. Ook voor u als sponsor, zeer
interessant om te kunnen zien waar we zo ons best
voor doen! Neem eens een kijkje op deze website, het
is zeer de moeite waard.
www.lwengo-uganda.com.

Bestuursleden
Zoals gebruikelijk binnen een bestuur, heeft een
bestuurslid een bepaalde zittingsduur. Lwengo Kids
Foundation heeft dit in haar beleidsplan vastgesteld
op 4 jaar. In november zullen twee zittende bestuursleden het bestuur gaan verlaten, te weten Wim Bos
(penningmeester) en Hetty Kuipers (algemeen
bestuurslid en PR).
Wij zijn dringend op zoek naar een penningmeester.
Is er misschien iemand onder u die dit leuk vindt om
te gaan doen voor de stichting, dat zou geweldig zijn!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
onze voorzitter Pieter Streefkerk.
Fondsenwerving
Zoals iedere stichting die goede doelen ondersteunt is
ook Lwengo Kids Foundation op zoek naar extra
gelden om lopende maar ook nieuwe projecten te
borgen en op te starten. Geld is misschien een “vies”
woord maar helaas een noodzakelijk iets om dit te
kunnen realiseren. Binnen ons bestuur mag ik me
actief bezig houden met fondsenwerving. Het valt
echter niet mee om nieuwe contacten te vinden.

Mortuariumproject
In januari en maart jl. ben ik weer in Uganda geweest.
Het primaire doel was het mortuariumproject. Zoals u
wellicht weet, ga ik, met twee Nederlandse partners,
een modern, gekoeld mortuarium bouwen en
exploiteren in Masaka. Hieraan is grote behoefte in
Uganda. De container is afgelopen week eindelijk op
weg gegaan. Per containerschip via Mombassa
(Tanzania) naar Kampala en vervolgens naar Masaka,
waar wij een locatie hebben op het terrein van het
Kitovu Hospital. De doelstelling van dit project is geld
te genereren -na aflossing van deze investering- voor
Lwengo Kids Foundation en andere humanitaire
projecten in de regio Masaka. We hebben door Covid19 een vertraging van anderhalf jaar opgelopen maar
hopen nu eind augustus/begin september a.s. het
mortuarium operationeel te hebben. We houden u op
de hoogte!
Pieter Streefkerk, tel. 06 1330 3074
Namens het bestuur
Wij hopen dat er dit jaar weer een mogelijkheid komt
om op reis te kunnen gaan naar Uganda en alle
kinderen weer te zien en een uitgebreid verslag van
elk kind te kunnen maken. De telefonische/digitale
contacten zijn er wekelijks via Marga en Pieter, maar
op afstand blijft heel anders dan ze zelf te bezoeken.
Ondertussen blijven we o.a. met uw bijdrage Lwengo
ondersteunen daar waar nodig is.
Voor nu wensen wij u een mooie zomer toe en vooral
een goede gezondheid!
Vriendelijke groet, Hetty Kuipers (PR)

