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In tegenstelling tot andere jaren wordt in 2021 niet begonnen met voorbereidingen voor reizen. Wegens de 

voortdurende corona crisis is het niet mogelijk te reizen.  

In Januari kon er opnieuw een zending met 96 dozen vol hulpgoederen naar Ravestein brengen, waar ze worden 

meegenomen in containers naar Oeganda. Een toffe samenwerking die al enige jaren duurt. In de dozen zitten 

sportkleding, dames-, heren- en kinderkleding, babydekentjes (gemaakt door de Breierij, en verschillende dames uit 

Zeewolde), schoenen, schoolspullen en beddengoed. Al deze spullen vinden een goede bestemming onder de 

armste mensen uit Amuria.  

In februari hadden we 2 sterfgevallen te betreuren. Een sponsor en betrokkene van het eerste uur overleed. 

Gelukkig kon haar man de sponsoring voortzetten. Daarnaast overleed een voormalig bestuurslid uit Oeganda, 

waarvan we al wisten dat hij ernstig ziek was.  

Dit hele jaar zijn we nog in de weer om zoveel mogelijk hulppakketten van voedsel te kunnen uitreiken in Oeganda. 

Ons lokale bestuur is daar heel actief mee. Door de toenemende maatregelen rondom corona en als gevolg daarvan 

toenemende honger onder de bevolking, was het heel wenselijk en noodzakelijk om verschillende families te 

ondersteunen. Onder hen alle families van onze sponsorkinderen. Ondanks onze inspanningen zijn er ook mensen 

als gevolg van ondervoeding overleden.  Ook dit jaar konden we zo’n 250 gezinnen tot steun zijn, dankzij veel giften, 

voornamelijk van particuliere sponsors.  

Samen met de hulppakketten heeft ons lokale bestuur ook veel families kunnen blij maken met kleding. Veel mensen 

die dit zelf niet kunnen kopen hebben geen kleding voor zichzelf en hun kinderen. Hoe fijn is het dan dat we van de 

overvloed uit Nederland deze spullen naar Oeganda kunnen laten gaan en de mensen daar tot zegen zijn.  

De scholen bleven in 2021 een groot deel van het jaar gesloten voor alle basisschool leerlingen. Een groot deel van 

de kinderen die naar de middelbare school gaat, kon niet het hele jaar naar school, maar kon een aantal maanden 

wel lessen volgen. Wel konden alle examenklassen lessen volgen en hun examens doen. Op 4 na konden al onze 

examenkandidaten hun examens met goed gevolg afsluiten. De 4 die het niet konden redden, hadden daarmee 

bijzondere omstandigheden zoals ziekte en zij doen een jaar over. We zijn dankbaar dat al onze sponsors bereid zijn 

gebleken om de sponsoring voort te zetten.  

In juli konden we een mooi bedrag ontvangen van een basisschoolklas in IJsselmuiden, waarvan een leerling een 

spreekbeurt hield over het sponsorkind van de familie. De klas had gespaard voor buitenspeelgoed, maar besloot om 

dat geld te doneren.  

Middels giften konden we een gezin helpen, waarvan vader én moeder blind zijn. Ze mochten/konden geen gebruik 

meer maken van de pitlatrine van hun buren en we konden voor hen een nette nieuwe pitlatrine (buitentoilet) en 

wasgelegenheid bouwen.  

In augustus konden we op 2 braderieën onze mooie spullen verkopen. De opbrengst konden we weer gebruiken 

voor de hulppakketten.  

In oktober kon voorzitter Dick van der Linden voor het eerst weer naar Oeganda om met het lokale bestuur te 

spreken en te werken. Hij heeft verschillende van onze projecten en families bezocht. Onder hen de familie die een 

pitlatrine gesponsord kreeg. Natuurlijk veel vergaderd en plannen gemaakt voor de toekomst nu het er naar uitziet 

dat de scholen in het nieuwe jaar weer volledig zullen openen. Daarnaast voerde hij veel gesprekken met studenten. 

Velen kregen post van hun sponsor uit Nederland. Veel plannen moesten gemaakt en veel keuzes voor wat betreft 

vervolg van Senior 4. Een aantal studenten maakt de keuze om een beroepsopleiding te gaan volgen.  

We konden in de loop van 2021 weer 10 kinderen toevoegen aan ons programma, die naar school kunnen in het 

nieuwe jaar.  

 

 

 


