NIEUWSBRIEF
December 2020
Beste sponsorvrienden en –vriendinnen,
Ook in Oeganda lijdt de bevolking zwaar onder het coronavirus. Het land is in een complete lockdown geweest.
Er mocht geen vervoer plaatsvinden en alle scholen zijn vanaf maart gesloten.
Dus ook voor onze school Kimbilio (Swihili voor “toevluchts-oord”) zijn de gevolgen groot. Alle weeskinderen zijn
naar hun familie gestuurd en de bouwlieden die aan het werk waren aan de school moesten kiezen of ze wekenlang
op Kimbilio bleven werken, of dat ze naar huis gingen. Ze kozen er allemaal voor om te blijven om zo toch geld voor
hun familie te verdienen. Want in Oeganda betekent geen werk, ook geen eten. De bouw kon daardoor heel goed
doorgaan. De Stichting Heart for Children heeft besloten om al het vaste personeel, zoals het onderwijzend personeel,
door te blijven betalen. De onderwijzers hebben zich wel nuttig gemaakt en alle gebouwen eens goed onderhanden
genomen. Ze hebben veel schoon gemaakt en geverfd, en zelfs beton gestort, zoals jullie hieronder kunnen zien.
Verder konden we een nieuwe waterpomp installeren die geschonken is door de stichting GNAP. En dat was hard
nodig, want de oude pomp had het begeven.

Met de kinderen is contact gehouden om er zeker van te zijn dat er bij hun voogden voldoende te eten was.
En als kinderen medische behandelingen nodig hadden, is daar ook voor gezorgd. Helaas is online onderwijs geen
optie, want de computers (en vaak ook electriciteit) ontbreken. Maar niet altijd was er voldoende eten aanwezig.
Zo kwamen Cor en Grace erachter dat Sylvester Nduluma en Obonyo Fred nauwelijks te eten hadden. Zij waren na
de lockdown teruggegaan naar hun oudere broer Aman Stephen die voor hen moest zorgen. Eerst woonde ook hun
zusje Margret van 17 jaar bij hen, maar zij is intussen getrouwd, iets dat vaak op jonge leeftijd gebeurt als weeskind.
De jongens moesten dus voor zichzelf zorgen, in de brandende zon op het land werken, en hadden hoogstens één
maaltijd per dag. Ze zijn daarom naar Kimbilio gehaald en doen daar nu klusjes in ruil voor eten en een kleine beloning.
Met dit geld probeert de oudste jongen Stephen zijn rijbewijs te halen, zodat hij als chauffeur aan de slag kan.
Hieronder ziet u de jongens bezig met bladeren ruimen.

Zo zijn er maanden voorbij gegaan. Pas sinds oktober zijn de examenklassen weer gestart. Dat zijn de hoogste klas van
de lagere school en van de middelbare school. Deze kinderen zijn heel blij om weer te kunnen leren. Wij hopen dat
begin volgend jaar alle kinderen weer naar school mogen komen.
Namens Cor en Grace wensen wij u allen in deze zware tijd Gods zegen, liefde en kracht toe en hele fijne feestdagen!

Vriendelijke groet,
Het Bestuur van Stichting Heart for Children
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