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Reisverslag
september/oktober
reis
2018
Hetty vroeg of ik een kort reisverslag wilde schrijven.
Maar als ik eenmaal begin…. en wetende dat de sponsors
al een verslagje gekregen hebben in het kinderverslag,
heb ik gekozen voor kort wat gevoelens bij onze laatste
reis.
We bezochten de slums in Kampala. Lisette en Pascal die
hier de leiding hebben, vertelden over hun moeizame
werk om vaders en/of moeders aan het werk te krijgen
en
kinderen
naar
school
te
laten
gaan.
We bezochten de “woman market” waar we weer leuke
spulletjes inkochten voor onze braderieën en marktjes
in Nederland. Wat een blije vrouwen als we wel 10
schorten van hen kopen!
Eenmaal in Masaka waren we weer te gast bij Joseph,
altijd goed toeven en heerlijk relaxen na een stressvolle
dag tussen heel veel kinderen die je allemaal evenveel
aandacht wil geven. In Lwengo bezochten we 6 nieuwe
kinderen thuis en de andere 71 kinderen op school.
De kinderen die al langer in
sponsoring zijn, zien er goed uit en
zijn vrolijk en allemaal gegroeid. De
nieuwe sponsorkinderen zijn nog
wat “bleekjes” en moeten nog
wennen op school. Maar we zien
over het algemeen blije kinderen.
De meesten dan…. een paar hebben
verdriet: willen graag met ons mee,
willen niet naar huis, hebben
honger, voelen zich niet lekker, hangen wat tegen ons
aan….. Voor ons even kiezen op elkaar, ze krijgen een
extra knuffel, maar we kunnen er niet te veel aan
toegeven. De juf en/of meester houden deze kinderen
goed in de gaten. Bij mij gaan ze op een lijstje en over
een maand vraag ik aan Anthony: hoe gaat het met
mijn zorgenkindjes?” En ik weet bijna zeker dat hij dan
lacht en zegt dat alles goed gaat en dan krijg ik van elk
van hen een foto via Whatsapp met lachende, gezonde
kinderen. En dan ben ik blij en is mijn dag weer goed!

Helaas gaat het soms niet goed. Dan gaan we met elkaar
op zoek naar oplossingen en dat maakt dit werk nou zo
mooi!
Wij kijken uit naar onze volgende reis in maart of april
2019 weer met nieuwe ideeën en plannen, want deze
kinderen zullen ons altijd met liefde blijven
bezighouden!
Marga Streefkerk
Voortgang nieuwe truien
In diezelfde slums waar Marga al over schreef, worden
de nieuwe truien voor alle kinderen van de Lwerudeso
school genaaid. Ook het materiaal wordt in Uganda
aangeschaft. De truien zullen gemaakt worden door
vrouwen die in de sloppenwijken leven. In een bestaand
atelier zullen zij onder begeleiding van Pascal en Lisette,
deze truien maken. Voor hen werk en inkomsten, voor
onze school mooie truien! De bedoeling is dat de truien
begin 2019 klaar zijn zodat ze in februari, bij de aanvang
van het nieuwe schooljaar kunnen worden uitgedeeld
aan alle kinderen. Wat zullen ruim 500 kinderen trots
rondlopen in hun nieuwe trui met op de borst het
Lwerudeso logo en op de mouw het logo van onze
stichting. We zijn benieuwd naar de foto’s! De kosten
kunnen wij volledig betalen van geld dat door sponsoren
specifiek voor dit doel beschikbaar werd gesteld.
Waarvoor hartelijk dank!
Het varkensproject
Al eerder hebben wij gemeld dat we
i.p.v. een cadeautje mee te geven
voor uw sponsorkind dit in een
andere, duurzame vorm willen
gieten.
Inmiddels heeft dit plan concrete
vormen aangenomen. Ieder gezin
waar wij een kind sponsoren, krijgt een biggetje of een
geit om voor te zorgen en mee te fokken.
De volwassen varkens kunnen dan weer worden
verkocht. Er is een groot tekort aan varkensvlees in
Uganda, dus op de markt kunnen ze een goede prijs voor
het vlees krijgen. Dit levert voor de gezinnen extra
inkomsten op. Een deel van die inkomsten gaat in een
schoolfonds t.b.v. vervolgopleidingen en voor eventuele
onverwachte (medische) kosten.

Het aanvangskapitaal voor dit project is beschikbaar
gesteld door sponsoren en is nodig om de eerste varkens
en geiten aan te schaffen, hokken te bouwen en ook zal
een dierenarts de ouders begeleiden in het verzorgen
van de dieren om het project tot een succes te maken.
Wij hebben er alle vertrouwen in!
Op deze manier hopen wij extra bij te dragen aan het
welzijn van onze kinderen en hun families.
Voor de voortgang van dit project, is er voor de dieren
uiteraard voedsel, huisvesting, verzorging, enz. nodig.
Hierin kunt u dus i.p.v. een cadeautje bijdragen.
Binnenkort ontvangen de sponsors het jaarlijkse
Lwerudeso-rapportje van hun kind. In deze envelop treft
u ook een bouwplaat aan van de PiggyBank. Even
knutselen en er staat een symbolisch spaarvarkentje
waarin gespaard kan worden voor voedsel en verzorging
van de dieren.
Het gespaarde bedrag kunt u natuurlijk ook overmaken
op onze bankrekening.
Anthony en Pieter
hebben in oktober
samen
de
aftrap
gegeven
voor
dit
project in Uganda en
de
betreffende
ouders de nodige
voorlichting gegeven.
Dit werd door de
ouders met applaus en grote dankbaarheid begroet.
Maar de kinderen wachten ook iedere keer weer vol
spanning op een kaart of een briefje van hun
sponsorouder, dus dat blijft heeeeeel welkom!
Bedden
Voor de Boarding Section hebben we met
sponsorgeld nieuwe bedden
kunnen
aanschaffen. Er wordt nog hard aan
gewerkt, maar de frames zijn bijna klaar
voor transport naar school. De frames
worden in Lwengo zelf gemaakt.
KV De Meeuwen geeft kleding aan Lwengo Kids
Foundation
Door goede contacten met Korfbalvereniging De
Meeuwen uit Putten heeft Pieter een groot aantal shirts
kunnen schenken aan de kinderen in Lwengo/Uganda.
Deze kleding was voor de club niet langer bruikbaar
maar zeker niet versleten. Een mooie samenwerking
waarmee de mensen in Lwengo erg blij zijn en waardoor
de kleding een tweede super goede bestemming krijgt.
Oliebollen actie
Ook dit jaar gaan wij weer oliebollen verkopen om extra
inkomsten te werven voor de kinderen in Lwengo. U kunt
ze bestellen via mail, maar bellen mag ook. Het laatste
weekend van december kunnen de oliebollen worden
opgehaald (data en tijdstip volgen via de mail). Ook
grotere hoeveelheden kunnen weer worden besteld en

in overleg op een voor u passend tijdstip worden
geleverd. De oliebollen kosten € 0,70 per stuk en bij
meer dan 100 oliebollen € 0,60.
Kerstkaarten
Pieter en Marga hebben op de markt in
Uganda prachtige kerstkaarten gekocht
met kerstafbeeldingen gemaakt van
gedroogde
bananenblad.
Deze
handgemaakte kaarten kunt u bij ons
kopen. Ook staan wij op de markt
“Tweezijdig geven” in Ermelo. Dit is op 10 november
van 10.00 uur tot 16.00 uur in de Immanuel kerk aan
de Stationsstraat. Behalve de kerstkaarten hebben we
daar nog veel andere spullen te koop. De opbrengst
komt uiteraard volledig ten goede van de kinderen in
Lwengo.
Op deze markt staan diverse instellingen die goede
doelen steunen met een stand om artikelen te verkopen
en uitleg over hun activiteiten te geven. Komt u gerust
langs, het is een gezellige kleinschalige markt waar u
heel bijzondere dingen kunt kopen.
De kaarten kosten slechts € 1,-- per stuk.
Mededelingen
1. De Stichting regelt alle financiële zaken vanaf heden
bij de Triodos bank. Het IBAN nummer is: NL 75
TRIO 0379 3857 67 t.n.v. Lwengo Kids Foundation.
2. Wij verwelkomen Harry Hoorn als nieuw bestuurslid. Hij zal zich voornamelijk bezig houden met
fondsenwerving. Tevens is Caroline de Vries bereid
gevonden Harry en Pieter hierbij te ondersteunen.
3. Giften n.a.v. jubileum of verjaardag
Onlangs ontvingen wij enkele giften van mensen
die een verjaardag/jubileum hadden gevierd.
Hiervoor onze hartelijke dank! Wij kunnen elke gift
echt zo goed gebruiken!
Dus mocht u ook een verjaardag of jubileum
hebben en een goed doel zoeken als cadeautip,
denkt u dan aan de kinderen in Lwengo!
4. De teller wat betreft het aantal sponsorkinderen
staat momenteel op 81. Wij
zijn heel blij met dit aantal,
maar onze doelstelling van
2018 was om met 100 kinderen
2019 in te gaan. Misschien kunt
u in uw netwerk nog iemand
bereid vinden om voor 150
euro per jaar een kind een
toekomst
te
bieden.
Onze dank is groot!

Rest ons nog u hartelijk te bedanken voor de steun en
het vertrouwen in onze stichting in het afgelopen jaar.
Wij wensen u fijne feestdagen met elkaar en het
allerbeste voor het nieuwe jaar.
Namens het bestuur,
Hetty Kuipers

