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Beste donateurs en geïnteresseerden in Stichting LUGA Care, 

In deze bijlage diverse korte persoonlijke stukjes van Jennie. 

Bezoek uit Nederland: 
Blij verrast waren we toen we hoorden dat Marcel, Riny en Rien naar Uganda kwamen. Job en ik 
hadden een strak schema in elkaar gezet om de tijd zo goed mogelijk te benutten. Doelstelling van 
hun bezoek was om zoveel mogelijk gevoel te krijgen hoe het leven en werken voor de kinderen, hun 
ouders en ons hier in Busaana en omgeving is. En natuurlijk niet te vergeten alles wat met de bouw 
van de school te maken heeft. 
 
Voor Job en mij erg prettig want sommige dingen moet je echt gezien en meegemaakt hebben om er 
goed overleg over te hebben en gezamenlijk zaken te kunnen beslissen. Nou, wat ons betreft is dat 
zeker gelukt en hebben we het erg waardevol ervaren. Gelukkig was ook Amber nog bij ons waardoor 
Job en ik samen mee op pad konden. 

 

 
Atletiek wedstrijden: 
Zoals elk jaar strijden de scholen uit ons gebied met elkaar op atletiek wedstrijden om natuurlijk de 

eerste plaats. Wie zou er dit jaar de beste zijn? Voor de kinderen zoals straks uitgelegd ook heel 

belangrijk. Van de 15 scholen die meededen werden we nummer 4. Tevens waren er 9 van onze 

kinderen die door mochten naar het volgende Level. 

 

Het vervolg is op Sub County level en er wordt gestreden met andere zones. 

Ook hier deden onze kinderen het erg goed en 4 van hen mochten naar het volgende level. Dit is het 

District Level (district niveau). Wat waren onze kinderen zenuwachtig want nu wordt het wel echt 

serieus. Aan het eind van de wedstijden mochten er 3 naar het 1 

week durende training kamp. 

In totaal waren hier 50 kinderen maar 10 moesten er nog afvallen 

omdat er maar 40 kinderen door mogen naar de landelijke 

wedstrijden. Helaas werd onze student Hussein tijdens het training 

kamp ziek en viel hij automatische af. 
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Heel trots zijn we op onze Cissy en Haron die allebei door mochten gaan naar de landelijke 

wedstrijden. Cissy in de categorie voor onder de 12 jaar en zij moest op nationaal niveau 10 

wedstrijden doen in verschillende categorieën. Haron nam deel in de categorie voor onder de 16 jaar 

en deed op nationaal niveau 4 wedstrijden. 

Van 28 april tot 11 mei was het dan zover:  de landelijke competities in Lira (Noord Uganda) 

Cissy is op 1 onderdeel 1ste geworden en op 2 onderdelen 2de . Haron is op 1 onderdeel 3de geworden. 

Het is nu wachten op de certificaten van de minister van educatie en sport. De meiden waren wel 

een beetje teleurgesteld dat ze de medailles niet zelf mogen houden want daar pronken de provincie 

bestuurder mee in hun kantoren...... 

Het voordeel voor deze meiden is wel dat alles is geregistreerd bij het 

ministerie. Ze blijven gevolgd in hun primary en secondery jaren en 

als ze goed blijven presteren wordt hen hulp aangeboden om sportief 

verder te komen. Maar het grootste voordeel is dat je kans maak op 

gratis scholing bij goed vervolgonderwijs. Cissy nu al door 2 

gerenommeerde scholen gevraagd !! 

 

Larve van de Mango vlieg: 

Op zaterdag 2 mei voelde ik een raar plekje op m’n been. Als echt nuchtere Nederlandse denk je: ik 

zal wel weer gestoken zijn en gaf er niet veel aandacht aan. Na een paar dagen was het groter 

geworden en opende ik het iets en behandelde het met Betadine in de hoop dat het weg zou gaan. 

Maar ik had nog niet eerder zo’n raar plekje gezien. 

Na 1 week kon ik moeilijk meer lopen en staan. Het been was opgezet van de knie tot aan de tenen 

en ik had behoorlijk veel pijn in het been. Tijd om het in het ziekenhuis te laten controleren. In eerste 

instantie scheepte het ziekenhuis in Jinja me af met alleen crème. Na een paar dagen knapte het nog 

niks op dus maar weer terug naar het ziekenhuis. Ze gaven me een infuus met antibiotica dat 

diezelfde avond herhaalt zou worden. Maar die avond gaf de verpleegkundige me een verkeerd 

infuus. Tja, een foutje, haar ogen waren niet meer zo goed zei ze......  We zijn maar gelijk naar huis 

gegaan, nog 3 uur infuus...... Gevolg die nacht was wel:  flinke druk op m’n borst en erge hoofdpijn. 

 

De volgende dag naar een ziekenhuis in Kampala gegaan. Die haalde na bloedonderzoek gelijk het 

infuus eruit. Helemaal niet nodig, er zat niets in mijn bloed. Het enige wat moest gebeuren was de 

plek verder open maken, troep eruit en goed schoonmaken. Ik bleek namelijk een larfje van een 

mango vlieg in het been te hebben. Mango vliegen leggen eitjes in natte, schone 

kleding die buiten hangt te drogen. Zodra je de kleding aan trek kan zo’n larve onder 

je huid kruipen en lekker verder groeien....... Als je dit niet gelijk behandel heeft dit 

flinke gevolgen. Voor mij een behoorlijk gat in het been. Ondertussen is het gelukkig 

goed aan het genezen maar mag ik in verband met infectiegevaar nog niet in Busaana 

komen. We hopen op een snel herstel zodat ik m’n werk weer kan hervatten. 

 

Wilt u meer verhalen lezen ? Kijk op de website www.lugacare.com  

http://www.lugacare.com/
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