
Het jaar 2020 begon met de voorbereidingen voor een groepsreis.  

Januari: vertrek van bestuursleden en deelnemers aan de groepsreis die 18 dagen lang veel van het 
mooie Oeganda zal laten zien, zowel de natuur - flora en fauna zijn prachtig - als de mensen en de 
projecten in Amuria en Soroti.  

Tijdens deze reis worden weer sets Afripads (wasbaar maandverband) aangeschaft voor de meisjes 
uit het scholarship programma. We kunnen deze uitdelen samen met pennen en schriften. Ook zijn 
er voetballen (VV Zeewolde), sets van beddengoed voor de kids in het hostel, rolstoelen en veel 
boodschappenpakketjes om uit te delen. Er zijn mooie ontmoetingen met studenten en hun ouders, 
met bestuursleden in Oeganda, met mensen in Amuria die hun verhaal met ons delen.  

We zien dat de brug, die Jan de Leeuw bouwde nu toegankelijk is voor auto's en als bewijs daarvan 
rijden we zelf met de auto over de brug!  

In maart start een hulpactie om de mensen in Amuria en Soroti te kunnen ondersteunen nu de 
corona pandemie en de lockdown het voor veel mensen onmogelijk maken om nog te kunnen en 
mogen werken. Geen werk betekent geen inkomen en dus geen eten. Tevens zijn de scholen 
gesloten, wat zorgen geeft voor de kinderen in ons scholarship programma.  

Tijdens deze hulpactie konden we zo'n 250 gezinnen ondersteunen met een pakketje met daarin 
voedsel, zeep, zout en zo nodig geld voor medicijnen. Daarnaast konden we ook op veel plekken een 
watertank met zeeppomp plaatsen. We hebben daarvoor in een nieuwsbrief onze dank uitgesproken 
naar de vele donateurs uit particuliere hoek en van meerdere organisaties, waaronder Stichting 
Middelbusker Stevens, Wilde Ganzen en Protestantse Gemeente Zeewolde een bijdrage leverden.    

Dankzij een bijdrage kon in november weer een doorstart worden gemaakt bij het hostel; er werd 
een keuken gebouwd.  

Ook begonnen in november de kinderen uit de examenklassen (senior 4 en 6 en Primary 7) aan de 
2e termijn van hun schooljaar.  

Omdat er dit jaar vanwege de corona beperkingen geen stands, markten mogelijk waren, hebben we 
de crafts online verkocht, waarbij een bedrag van enkele honderden euro's kon worden toegevoegd 
aan het noodhulpprogramma.  

Tot slot konden we in december weer 96 dozen met hulpgoederen “op transport” worden gezet. 
Deze dozen bevatten kleding, schoenen, sportkleding en –schoenen, sport benodigdheden en 
babydekentjes. Deze zaken zijn over het algemeen in Nederland “over”, en gaan in Oeganda nog een 
mooie nieuwe ronde tegemoet. Waarvoor dank aan een ieder die ze aan de mensen in Oeganda 
gunde.  

 


