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Jaarverslag Lwengo Kids Foundation 2020
We gaan het jaar 2020 in met 190 sponsorkinderen.
In januari reizen Pieter en ik samen naar Uganda. We bezoeken kleine Joan met haar
sikkelcelziekte, die tijdens de vakanties ook op school blijft (onder begeleiding).
Ook gaan we met Anthony een groot aantal
boeken kopen, als aanvulling op de door
Knowledge for Children (zie hieronder) geleverde
en gesubsidieerde boeken. Voor deze aanvulling
hebben we een forse gift gekregen via één van
onze sponsors.
Als ieder kind een
eigen boek zou
hebben voor ieder
vak, dan hebben
we
een
fors
budget
nodig
volgens de proposal van Anthony. We komen in contact
met Knowledge for Children, een Nederlandse organisatie
in Uganda die scholen ondersteunt bij de aanschaf van
schoolboeken. Na overleg wordt besloten dat er
studieboeken aangeschaft kunnen worden, uitgaande van
1 boek voor 2 kinderen. Nu is het heel vaak 1 boek voor 10
kinderen…. De aanschaf wordt over 3 jaar uitgesmeerd en
Knowledge for Children vergoed hierin ruim € 4.000,- en
Lwerudeso School moet ruim € 1.700,- betalen, die kosten
neemt LKF voor haar rekening.
We hebben een grote donatie van
AFAS Foundation gekregen waar we
nieuwe slaapzalen voor 100 jongens
en 100 meisjes kunnen realiseren dit
jaar. Daarover hebben we gesprekken
met Anthony, de aannemer en een
aantal mensen van de staf. In februari
gaat de (zo goed als) eerste schop in
de grond door Pieter en kan de bouw
beginnen.
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Een uitgebreide fotoreportage van deze bouw is te vinden op de website:
https://www.lwengokids.nl/projecten/dormitory-en-toiletten.

In januari organiseren we de eerste van een drietal Pubquizen. Het zijn goed bezochte
avonden waar een prima sfeer hangt en waar we een mooi bedrag aan overhouden.
In februari zijn we druk met het presenteren in een drietal kerken in Capelle ad IJssel,
Renkum en Putten. Het zijn goede diensten. We scoren een aantal sponsorkinderen en
krijgen giften. Ook voor de naamsbekendheid van Lwengo Kids Foundation zijn dit prima
activiteiten.
In maart 2020 slaat COVID-19 toe en worden alle activiteiten afgelast, waaronder de derde
pubquiz, de haringparty, de jeugdzendingsdag en een presentatie op Christelijke College
Groevenbeek. Ook moeten we onze kind- sponsorreis in april uitstellen. Deze reis zouden
we maken met jongeren van de opleiding “Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie”
aan de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie, afdeling Fotovakschool, die een
fotoverslag en video zouden maken van de kinderen in Lwengo. Erg jammer. Later in het
jaar maken de studenten als alternatieve opdracht voor de studie een prachtige folder die
we aan het eind van het jaar in gebruik gaan nemen.
Ook in Uganda slaat COVID-19 toe en half maart worden alle scholen gesloten. Op het
moment van schrijven van dit jaarverslag, 14-01-2021, zijn de scholen sinds 15-10-2020
alleen open voor de examenkandidaten en dus ook voor Primary 7.
In april krijgen we een noodoproep van Anthony,
dat de mensen gebrek hebben aan alles. De
complete lockdown in Uganda legt alles lam en de
mensen hebben door gebrek aan inkomsten geen
geld meer om aan eten te komen. We sturen de
sponsors een mail met de noodoproep en binnen
de kortste keren hebben we ruim € 7.000,-ingezameld en kunnen er voor een groot aantal
gezinnen in Lwengo voedingsmiddelen gekocht,
zoals meel, bonen, rijst, etc.

Voor het Health Center zijn een aantal
personeelsleden
aangenomen,
waaronder
dokter Lubega Samue (in blauwe broek)l. Van
het geld dat wij overgehouden hebben aan de
voedselactie kunnen
ook nog de basis
medicijnen voor o.a. bestrijding van malaria en
de medicatie voor de aids besmette kinderen
aangeschaft worden die nu via het, versneld in
gebruik genomen, Health Center, uitgegeven
kunnen worden.
In juni lijkt een reis naar Uganda nog lang niet
tot de mogelijkheden te behoren, dus vragen
we Anthony om de ruim 30 nieuwe sponsorkinderen en enkele probleemgevallen met zijn
staf en helaas zonder ons, thuis te bezoeken.
Ze gaan aan de slag en we krijgen een goede verslaglegging van de huisbezoeken. De
verslagen zijn uiteraard doorgestuurd naar de betreffende sponsor-ouders.
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In september organiseerden we de actie Schoenendoos voor Uganda. De container die
klaar staat om verscheept te worden voor het mortuariumproject, wat in dit verslag niet
ter zake doet omdat het niet onder verantwoording van Lwengo Kids Foundation valt,
vullen we met zo’n 350 schoenendozen die door kinderen van de Gereformeerde kerk en
leerlingen van de Puttense basischolen de Wegwijzer, Pelikaan en Bij de Bron, gevuld zijn.
De dozen zullen t.z.t. afgeleverd worden bij een voor ons bekend project in Masaka en in
de sloppenwijken van Kampala.
Intussen is de bouw van
de slaapzalen zo goed als
klaar. De stevige stapelbedden zijn geleverd en
ook worden er mooie
nieuwe
matrassen
en

nieuwe klamboes geleverd. Normaliter brengt ieder kind
zijn eigen matras en klamboe mee, maar omdat de
ouders dit vaak niet kunnen betalen, zijn de matrasjes
van een dergelijke slechte kwaliteit, dat ze binnen de
kortste keren kapot zijn en daarom hebben we besloten
ook daar zorg voor te dragen.
Apentrots zijn ze op de nieuwe slaapzalen, die zelfs van
elektriciteit voorzien zijn!

In oktober lijkt het wat COVID-19 betreft iets rustiger te worden en geven we, samen met
2 andere goede doelen, een korte presentatie (Pitch) op Christelijk College Groevenbeek.
We halen het project binnen, dat in het seizoen 2021/2022 van start zal gaan.
Begin november vragen we alle sponsors met een kind in Primary 7 hun sponsorbijdrage
te verhogen om Secondary School voor deze groep kinderen, mogelijk te maken. Van de
18 kinderen, komen er na de sluiting ivm COVID-19 16 kinderen terug naar school. 11
sponsors besluiten hun sponsorkind volledig te sponsoren; 3 sponsors blijven een gedeelte
betalen en 2 sponsors stoppen de sponsoring helemaal. Als Stichting laten wij deze
kinderen niet vallen en nemen wij de kosten (ongeveer € 800,--) voor onze rekening.
Uiteraard blijven we op zoek naar sponsors die dit tekort willen aanvullen of een kind
volledig wil sponsoren.
In november zijn we gestart met de ontwikkeling van een lespakket voor de basisschool
in Nederland. Doel: kinderen bewust maken van kinderen van hun eigen leeftijd in totaal
andere leefomstandigheden en schoolsituatie. Uiteraard is één en ander direct op de
situatie in Lwengo gebaseerd. Wij hopen basisscholen te vinden die ons de mogelijkheid
bieden om het lespakket uit te rollen op hun school met daaraan gekoppeld fondswervende
acties.
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Omdat het voedselprobleem niet opgelost is,
doen we nogmaals een beroep op onze
sponsors om hun sponsorkinderen met Kerst
te verrassen met een kip en een zak rijst als
kerstdiner. De actie wordt goed ondersteund
door een groot aantal sponsors en met behulp
van onze goede vriend Joseph in Masaka
(Uganda), kon er met een kerst een enorme
verrassingsactie plaatsvinden in Lwengo en
konden alle sponsorkinderen een kip en 5 kg
rijst komen halen bij school. De vreugde was
enorm!
Zie ook de foto’s op de website
https://www.lwengokids.nl/projecten/kip-en-rijst-met-kerst.

In december organiseerden we wederom de inmiddels traditiegetrouwe oliebollenactie. Het
ophalen van de bestellingen werd COVID-19-proof georganiseerd ten huize van de fam.
Streefkerk. Netto resultaat van de verkoop van 2.400 oliebollen en 700 appelbeignets was
ruim € 1.800,-. We verkochten ook nog vogelvoederstammetjes en kregen een fors aantal
giften. Alles met elkaar ruim € 3.000,-- netto opbrengst!
We sluiten dit bijzondere jaar af met 210 kinderen in sponsoring. Om de kleinschaligheid
en daardoor de persoonlijke betrokkenheid bij de kinderen te kunnen blijven waarborgen
heeft het bestuur besloten dat het aantal sponsorkinderen in principe gemaximeerd wordt
op 250.
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Helaas konden dit jaar een groot aantal activiteiten niet doorgaan, waaronder onze
sponsoravond. Erg jammer dat we elkaar niet hebben kunnen ontmoeten. Zowel de aprilals de oktoberreis moesten uitgesteld worden. Hierdoor konden we ook weinig rapporteren
aan de sponsors. Wel hebben we een aantal keren een COVID-19 update rondgestuurd om
de sponsors op de hoogte te houden van het wel en wee van hun sponsorkinderen.
Gelukkig hadden we via social media het hele jaar door goed contact met onze mensen in
Lwengo en als er over en weer vragen waren dan konden die snel beantwoord worden.

voor het verslag: Marga Streefkerk
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