Jaarverslag Lwengo Kids Foundation 2019
We gaan het jaar 2019 in met 112 sponsorkinderen.
In januari reizen we naar Uganda om o.a. 20 nieuwe sponsorkinderen thuis te bezoeken
en een idee te krijgen hoe de thuissituatie en omgeving is van het betreffende kind. Ook
wordt er dan kennisgemaakt met de ouders/verzorgers.
Er wordt contact gelegd met Christelijk College Groevenbeek Putten, waar we een
presentatie geven aan alle 1e en 2e klassers. Een korte actie van de leerlingen levert een
fors bedrag op die we besteden aan schoolboeken op LWERUDESO School. Sanne koopt
de boeken samen met Anthony als zij in mei in Uganda is.
In april reizen we weer naar Lwengo. Eén van de sponsorkinderen heeft een ernstig ongeluk
gehad en ligt in Kampala in het ziekenhuis. Voordat we doorreizen naar Lwengo, gaan we
eerst bij de jongen op bezoek. Een ernstige situatie die ook veel kosten met zich mee
brengt. In samenwerking met sponsor en bestuur Lwengo Kids Foundation, worden de
ziekenhuiskosten betaald en zien we de jongen in oktober weer redelijk gezond op school
rondlopen.

Ook gaan we op bezoek bij de St. Kizito’s Technical Institute,
Kitovu in Masaka een Vocational School waar we een automonteur
in opleiding in sponsoring hebben.

We bezoeken nog een aantal kinderen thuis en
sluiten de reis met een voldaan gevoel af.

Na iedere reis volgt via de mail per kind een terugkoppeling naar de sponsor. Dat bestaat
uit een kort verslagje van het bezoek thuis en/of op school en een foto. Als er
bijzonderheden zijn worden die met de sponsor gedeeld. Een heel werk, maar hiermee
willen we bewerkstelligen dat de band tussen sponsor en sponsorkind wordt verstevigd en
het maakt de sponsoring persoonlijker.
We worden uitgenodigd om een presentatie te geven bij ASVZ, locatie Lingebolder in
Leerdam. Mensen met een verstandelijke beperking willen graag een sponsorloop
organiseren en dit levert behalve een stukje naamsbekendheid ook weer een mooi bedrag
op.
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Ook de opbrengst van de Grote Oversteek, een activiteit voor jongeren en georganiseerd
door de gezamenlijke kerken in Putten, is dit jaar voor Lwengo Kids Foundation.
In augustus gaan we aan het werk om de sponsorgroep Lwengo Children over te nemen.
Een hele klus, want voor het eind van het jaar moeten ruim 80 kinderen ingeschreven
worden met hun sponsor. Niet alle sponsors willen nog sponsoren en voor een aantal
kinderen moet dus een nieuwe sponsor gevonden worden. In goede samenwerking met
Lwengo Children en na vele reminders, is de klus aan het eind van het jaar geklaard. Voor
drie kinderen die in 2020 naar het (duurdere) vervolgonderwijs gaan, zoeken we nog een
sponsor. Voor 2020 zijn er voldoende financiële middelen om deze kinderen toch naar het
vervolgonderwijs te laten gaan. Ondertussen zoeken we verder naar nieuwe sponsors voor
hen.
In september bezoeken een tweetal bestuursleden de landelijke Partin-dag in Nijkerk. Ze
komen zeer geïnspireerd terug, hebben goede contacten gelegd en ideeën opgedaan.
Partin is de lobbyclub voor particuliere initiatieven. Lwengo Kids Foundation is, met meer
dan 300 kleine(re) goede doelen organisaties, lid van deze belangenbehartiger.

Anthony wil heel graag nieuwe slaapzalen bouwen.
De kinderen slapen nu in een daartoe ingericht
leslokaal. Totaal 4 lokalen worden als slaapzaal
gebruikt
en
daarmee
onttrokken
aan
de
bestemming: leslokaal. Bovendien zijn de zalen veel
te vol, er zijn onvoldoende klamboes en soms slapen
2 kinderen in één bed.
Met de groei van het aantal kinderen zijn ook deze
lokalen hard nodig als klaslokaal. Wij delen de
mening van Anthony en gaan ons best doen om de benodigde € 70.000,-- binnen te halen.
We hebben een gesprek met de Wilde Ganzen om dit project met elkaar te realiseren. Dit
levert niet het gewenste resultaat op. Daarom leggen we een verzoek voor het bouwen
van de slaapzalen bij AFAS Foundation neer. In oktober worden we uitgenodigd om met
een aantal andere goede doelen een presentatie te komen geven. Helaas kunnen wij i.v.m.
onze reeds geboekte reis naar Uganda in oktober hier niet bij aanwezig zijn en worden we
op een later tijdstip apart uitgenodigd.
Dat gesprek vindt in december plaats. In de hal, onder de trap doen Pieter en Marga hun
verhaal en halen tot ieders grote vreugde het forse bedrag voor de nieuw te bouwen
slaapzalen binnen. In februari 2020 zal de bouw gestart worden. Uiteraard zal de bouw te
zijner tijd op de website www.lwengokids.nl op de voet worden gevolgd.
In oktober reizen we weer naar Uganda. Deze keer reizen we met Chris en Brigitte,
sponsors van Namuwonge Hope en Nabiyiki Peace,
Amber, sponsorzusje van Nkuuwe John, Sanne,
sponsor van Kalinabili Janat en Sella, Leja en Joyce.
De laatste truien worden in Kampala opgehaald en in
Lwengo afgeleverd. De nieuwe sponsorkinderen
worden thuis bezocht en alle andere kinderen worden
op school gezien. Helaas hebben we erg veel regen en
moeten we een aantal huisbezoeken uitstellen tot
januari.
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Het was ook deze keer een goede, waardevolle, maar vermoeiende reis voor ons allemaal!
In november werken we mee aan Beursvloer
Putten. Een mooie deal is een naambord voor
het Health Center, dat nu bijna klaar is, in ruil
voor 50 oliebollen. Ook halen we de
Haringparty binnen. Deze is in juni 2020 en de
opbrengst is voor Lwengo Kids Foundation. We
moeten daartoe wel een aantal items bedenken
die dan geveild kunnen worden.
We krijgen prachtige stevige presentatieborden en een spandoek die gesponsord worden
door Tomassen Reclame uit Harderwijk.
Ook in november hadden we onze sponsoravond in ’t Voorhuys. De avond werd door een
60 tal mensen bezocht. We hielden een korte presentatie over ons bezoek in oktober aan
Lwengo en Harry had enkele vragen bedacht die de sponsors in groepjes konden
beantwoorden. De antwoorden waren interessant en zullen door het bestuur verder
verwerkt worden.
Een avond die zeker één keer per jaar georganiseerd moet worden omdat het aan een
behoefte bij de sponsors voldoet. Op de avond zelf hebben ook nog een aantal (nieuwe)
sponsors zich gemeld om een kind te sponsoren of om een kindje erbij te sponsoren.
We dienden een verzoek bij de Rotary Club Ermelo-Putten in om in aanmerking te komen
voor de opbrengst van de Motary in 2020. Doel: een nieuwe schoolbus. Helaas is dit
verzoek afgewezen omdat het bedrag te hoog zou zijn voor deze activiteit en men wil graag
een afgerond project sponsoren.
Ondertussen wordt er door Harry Hoorn, Max van Maanen, Peter Sennema en Caroline de
Vries hard gewerkt om een PubQuiz te realiseren in 2020.
In december is Pieter vooral weer erg druk met de verkoop van de traditionele oliebollen.
Ook dit jaar is dat weer een groot succes en halen we bijna € 2.000,-binnen.
Helaas sluiten we het jaar af met een sponsorkind dat ernstig ziek
blijkt te zijn. Joan heeft sikkelcelziekte en zal haar leven lang
medicijnen moeten slikken. Zij komt uit een gezin waar de vader niet
meer in beeld is, de moeder is psychisch zeer zwak en heeft ook last
van epileptische aanvallen. Joan heeft nog een jonger zusje Winnie,
die we ook in sponsoring hebben. Kortom, een projectje in een
project.

We sluiten 2019 af met 190 sponsorkinderen.

voor het verslag: Marga Streefkerk
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