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Nicholas: 
Februari 2013: bij een wandeling door het dorp Busaana ontmoeten we de moeder van Nicholas, ze zit 
buiten met haar drieling. Wat ons opvalt is dat 1 van de kinderen een zieke indruk maakt en ook niet 
voldoende blijkt te groeien. Hij blijkt malaria te hebben en ook HIV positief te zijn. Nicholas heeft de 
pech dat bij de geboorte hij de enige is die is besmet met HIV. Zusje Justine en broertje Timothy zijn 
kern gezond. 
 
Juni 2013: in plaats van dat de situatie bij Nicholas 
verbeterde was het verslechterd. Hij was nog meer 
afgevallen en hij had opnieuw malaria. Hij werd dit keer 
voor 7 weken opgenomen in het ziekenhuis op een speciale 
afdeling voor ondervoede kinderen. Ondertussen hadden 
we een weeshuis geregeld special voor HIV kinderen waar 
Nicholas voor een paar jaar heen zou kunnen totdat hij 
genoeg aangesterkt om in Busaana te kunnen wonen.   
 
2014: Nicholas doet het erg goed in het weeshuis. Hij is 
onder tussen een erg dik grappig mannetje en is begonnen 
met lopen en praten. 
 
Januari 2015: doordat de regering druk uitoefent op de weeshuizen (in veel gevallen trouwens terecht) 
moet Nicholas met spoed worden terug geplaatst bij zijn moeder. 
De situatie in Busaana is erg moeilijk voor Nicholas. Maar stapje bij stapje past hij zich goed aan. 

 

Mei 2015: Nicholas zit samen met zijn broertje en zusje bij ons op school. 

Ondanks dat hij erg klein is voor zijn 3 jarige leeftijd laat hij zich niet uit het veld slaan door de andere 

kinderen. We genieten erg van zijn vrolijke en ook komische acties. 

 

Juni 2015: op een vrijdag middag zien we de moeder van Nicholas hard naar 

de school rennen met op haar arm een hard huilende Nicholas. Hij zit onder 

de witte poeder (mais poeder) dus ik besef gelijk wat er aan de hand is: 

Nicholas heeft ernstige brandwonden. In Uganda is het normaal als iemand 

in het vuur valt of kokend water over zich heen krijgt er mais poeder over 

heen te strooien. 

Dat het alleen maar de huid afdekt en dat het alleen maar dieper doorbrand 

in de huid beseffen ze niet. Na hem voorzichtig schoon gemaakt te hebben is 

het duidelijk dat beide beentjes/voetjes grote brand wonden hebben. We 

hebben ze behandeld met brandwondenzalf, verbonden en paracetamol 

meegegeven voor de pijn.  

De dagen daarop ga ik naar hun zeer kleine huisje om de wonden te 

verbinden. Als ik zondagmiddag aankom bij het huisje schrik ik van de 

situatie: Nicholas zit in het vieze zand met zijn wonden vol met zand en ander 

viezigheid. Ook heeft hij erg hoge koorts. Naar bijna 2 uur bezig te zijn 

geweest met het schoon krijgen zie ik dat ze erg geïnfecteerd zijn. 
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De situatie thuis is dus helaas weer onhoudbaar. Ik heb contact opgenomen met het 

weeshuis waar hij eerder heeft gezeten en zij zijn gelukkig bereidt om hem tijdelijk terug 

te nemen en te verzorgen. Bij hen is namelijk 24 uur per dag een verpleegkundige 

aanwezig. Dat is zorg die wij niet kunnen bieden. Bij aankomst en na testen van zijn 

bloed blijken niet alleen de wonden geïnfecteerd te zijn maar dat hij ook malaria heeft. 

Het kleine kereltje heeft het zwaar maar gelukkig slaat de medicatie goed aan. 

 

Eind September 2015: Nicholas zijn wonden zijn genezen en hij doet het goed. Hij is 

inmiddels weer terug geplaatst naar huis/Busaana. We zijn blij dat ons kleine mannetje 

het weer zo goed doet en bij zijn moeder is. Nicholas zal in de toekomst nog wel een 

grote operatie moeten ondergaan hij is namelijk met een afwijking aan zijn 

beentjes/heupjes geboren. We hopen dat hij nu eindelijk een periode zonder ziekte mag ingaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicholas(links) samen met zijn broertje Timothy en zusje Justine 

 
Wordt ook donateur van Stichting LUGA Care en help onze doelstellingen te realiseren!  
Deze kansarme kinderen verdienen onze steun en daarmee de kans op een betere toekomst. Ga naar 
onze website www.lugacare.com en meldt u aan als donateur of maak uw gift over op onze rekening 
van de Rabobank NL41 RABO 0171299280.  
RSIN/ fiscaal nummer: 8539 162 51 (Stichting LUGA Care heeft de ANBI status!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens het bestuur van Stichting LUGA Care en de inwoners van Busaana – Uganda hartelijk dank !!  
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