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Lunteren, September 2014
Beste donateurs en geïnteresseerden in Stichting LUGA Care,
Hier is hij dan! De eerste nieuwsbrief van Stichting LUGA Care. We hopen dit 2 tot 3 maal per jaar te
kunnen verzorgen en willen u zo graag, naast onze website www.lugacare.com, van informatie
voorzien over Job en Jennie Saku, hun werkgebied in en rond Busaana - Uganda en vorderingen die
door uw betrokkenheid via LUGA Care worden gemaakt. We stellen uw belangstelling, financiële
steun, gebed en hulp op welke manier dan ook enorm op prijs. Voor Job, Jennie en alle vrijwilligers
een extra stimulans en steun in de rug.
De oprichting van Stichting LUGA Care
We moeten iets doen: We richten een eigen stichting op! Het klinkt zo eenvoudig. Maar een stichting
opzetten anno 2014 vergt enorme inspanningen en zeeën van tijd. Een naam bedenken, logo
ontwerpen, inschrijven KVK, ANBI status aanvragen, bankrekening openen, beleidsplan schrijven,
website maken, flyer maken en nu dan ook deze nieuwsbrief. Het besluit om als vrijwilligers in
Nederland een stichting op te zetten voor kansarme kinderen en volwassenen in Uganda kost dus tijd
en inspanning. Maar het is gedaan uit liefde en overtuiging, om zo gezamenlijk iets te kunnen
betekenen op weg naar zelfredzaamheid voor de gemeenschap, waar Job en Jennie Saku zich o.a.
bekommeren om het lot van kansarme kinderen.
Waarvoor staat LUGA Care? Jennie en de bestuursleden/ oprichters
komen allemaal uit LUnteren en zetten zich in voor UGAnda. Tevens is
het LUGAnda de voertaal in het koninkrijk Buganda. Care staat voor
zorgen. Zorg voor kansarme kinderen die onderwijs nodig hebben om
een kans te bieden op een betere toekomst, zorg voor medische hulp
bij ziekte, zorg voor ouderen die worden ‘vergeten’, zorg voor
ondervoede kinderen, zorg voor hygiëne voorlichting enz. enz.
Actie Schoolgebouw:
Als jonge stichting zijn wij zeer ambitieus maar moeten prioriteiten stellen. We kunnen niet alles
tegelijkertijd aanpakken, hoe graag we dat ook zouden willen. Aangezien goed onderwijs een basis is
van de samenleving en tevens de sleutelfunctie geeft voor een betere toekomst, heeft LUGA Care in
overleg met Job en Jennie dit als hoogste prioriteit op de lijst met doelstellingen staan.
Stichting LUGA Care zet zich in voor een nieuw
schoolgebouw in Busaana - Uganda. Little Angels
Nursery & Primary School is de enige school in het dorp
Busaana. Op dit moment zit het aantal leerlingen op
circa 300 kinderen. Hun aantal groeit nog ieder jaar,
maar de bestaande voorzieningen laten dit absoluut niet
toe. 2 houten lokalen in niet al te beste staat, 1 leemhut
die nog veel slechter is en het gebruik mogen maken
van de kerk is absoluut niet genoeg om aan de behoefte
te kunnen voldoen.
Meer informatie over Stichting LUGA Care? Kijk op www.lugacare.com
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Omdat beelden/ foto’s soms meer zeggen dan 1000 woorden hebben wij hier enkele afbeeldingen
van de huidige school voorzieningen:

De vervallen leemhut voor de hogere klassen

Overvolle klaslokalen

Buiten lesgeven ivm. tekort aan ruimte

Rekenles in een houten klaslokaal

Houten gebouw geschildert door vrijwilligers

Binnenzijde leemhut, foto zegt genoeg…

Bovenstaande foto’s geven slechts een minimale indruk van de situatie nu. In de 2 regenseizoenen
moeten door lekkages de kinderen met regelmaat vroegtijdig naar huis. Lesgeven niet mogelijk !!
Verder kunt u zich voorstellen hoe warm het daarbinnen wordt als de buitentemperatuur oploopt tot
wel 35 Graden. Een stenen schoolgebouw is dus zeker geen luxe maar noodzaak.
Doelstellingen actie schoolgebouw in het kort:
- Bepalen van een geschikte locatie voor de nieuwe school
- Plaatsen van hekwerk en poort als beveiliging voor zowel gebouwen als kinderen / docenten
- Nieuwbouw klaslokalen (Afhankelijk van hoeveelheid sponsoring in gefaseerde bouw)
- Nieuwbouw latrines / sanitaire voorzieningen
- Zorgen voor zelfredzaamheid / continuïteit van de school in de toekomst
Meer informatie over Stichting LUGA Care? Kijk op www.lugacare.com
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Werk Job & Jennie:
Dagelijks zetten Job & Jennie zich in voor de Little Angels Nursery en Primary School. Er wordt
gezorgd dat iedere schooldag elk kind een maaltijd krijgt (hiervoor is een Amerikaanse donor bereid
gevonden die zich uitsluitend op maaltijden voor schoolkinderen in Uganda richt). Een taak die Job &
Jennie zonder vergoeding uitoefenen en zoals zij zelf zeggen: ‘De glimlach van een blij en gelukkig
kind is onbetaalbaar!’.
Om voor hun dagelijkse levensonderhoud te kunnen zorgen
houden zij kippen en varkens. Deze kippen zijn gesponsord
door een groep bewoners van Woon- en Zorgcentrum Nieuw
Avondrust in Voorthuizen. Toen Jennie afscheid van hen
nam, om definitief naar Uganda te vertrekken, hebben
bewoners en collega’s als cadeau geld geschonken voor
aanschaf van deze kippen! Middels verkoop van eieren, kipen varkensvlees (en in de toekomst mogelijk ook vis) worden
inkomsten gegenereerd. Hiermee dragen zij positief bij in
hun voorbeeldfunctie door werkgelegenheid te creëren en
invulling te geven aan hun missie: Armoedebestrijding door
het doen van arbeid loont echt. Ga niet passief wachten op hulp maar werk ervoor!!
Busaana is een klein vissersdorp dat, gezien de slechte infrastructuur,
relatief ver van ziekenhuizen en andere medische instanties vandaan
ligt. Voor een ziekenhuis bezoek, controle door artsen en andere
medische specialisten of het halen van medicatie, is het noodzakelijk
dat er lange ritten achterop een ‘boda boda’(Ugandese motorfiets)
worden afgelegd. Door steun uit Nederland kunnen Job en Jennie zich
ontfermen over zieke kinderen uit het dorp. Als het nodig is om naar
een ziekenhuis te gaan, verzorgen zij het transport en de begeleiding.
Ook als alleen medicatie nodig is helpen zij waar mogelijk. In de
bijlage enkele verhalen om een indruk te geven over dit werk.
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!

Meer informatie over Stichting LUGA Care? Kijk op www.lugacare.com
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Gebied en een stukje culturele historie:
Vissersdorp Busaana ligt in het zuiden van Uganda in het oude koninkrijk
Buganda, aan Lake Victoria (Victoriameer). De bevolking bestaat deels uit
oorspronkelijke bewoners, aangevuld met getraumatiseerde vluchtelingen
(op de vlucht gegaan voor Joseph Koni) uit het Noorden, mensen die een
verbeterde levensstandaard wilden opbouwen vanuit het Oosten en voor
dezelfde rede een aantal vanuit het Westen wat de samenstelling in een
land met 52 stammen (clans) zeer divers maakt. Er is veel werkloosheid,
trauma’s, de nodige armoede en alle gevolgen die hieraan verbonden zijn. De eerste naburige stad is
Jinja op circa 40 minuten reizen. Over Buganda valt meer te lezen in een artikel uit 2000 via de link
http://www.evertnieuwenhuis.nl/page/interviews/article/453/De_koning_van_Buganda maar een
stukje hieruit geeft een beetje een indruk:
Buganda gold als een van de machtigste koninkrijken van Afrika. Tussen de
vijfhonderd en zevenhonderd jaar geleden werd het rijk gevestigd en
vervolgens heeft Buganda eeuwenlang het Grote Meren gebied zowel
politiek als cultureel gedomineerd. De ontdekkingsreizigers John Speke en
Henry Stanley waren diep onder de indruk toen zij in 1875 de wegen,
bruggen en paleizen aanschouwden. Buganda kende een uitgebreid
belastingstelsel en de ivoor- en slavenhandel met de Arabieren bracht hen
als enige volk in de regio vuurwapens. De kabaka’s, Ronald Mutebe is de 36e,
kenden welhaast goddelijke autoriteit en stonden bekend als wrede
heersers. De overlevering wil dat overleden kabaka’s geëerd werden met het
offer van tweeduizend onderdanen. Wie niesde in het bijzijn van de koning
kon de doodstraf verwachten -- evenals degene die verzuimde te knielen.
De Britten troffen eind negentiende eeuw ruim zeventigduizend inwoners in hoofdstad Mengo (nu
Kampala) aan, en besloten dat de strak georganiseerde en hiërarchische samenleving ideaal was om
te gebruiken als machtsbasis voor hun “protectoraat Uganda”. De Baganda kregen een
voorkeursbehandeling ten opzichte van de andere Ugandese volken, en vaak werden Baganda
aangesteld om over andere volkeren te heersen. Het leidde tot veel wrevel, die tot op de dag van
vandaag in Uganda merkbaar is.
In 1962 kwam de onafhankelijkheid. Milton Obote werd premier en kabaka Mutesa II, de vader van
Ronald Mutebe, werd president. Maar na enkele conflicten liet Obote
zijn chef-staf Idi Amin, later zelf onwaarschijnlijk wreed dictator, het
paleis van de kabaka bestormen. De macht van de Baganda was
gebroken en de kabaka vluchtte naar het Verenigd Koninkrijk, waar zijn
zoon grotendeels opgroeide. Uganda onderging vervolgens bijna dertig
jaar de gruwelregimes van Obote en Amin, beiden geen Baganda. In
1993 kwam die heugelijke dag: Ronald Muwenda Mutebi II werd
gekroond tot kabaka waarmee het koninkrijk in ere werd hersteld.
Kampala vierde een week lang feest.

Meer informatie over Stichting LUGA Care? Kijk op www.lugacare.com
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VERHALEN VAN JOB & JENNIE
Het verhaal van: Constance
Constance
Februari 2013, dorpsgenoten uit Busaana kwamen naar de school omdat er een onhoudbare situatie
was. We gingen snel mee en troffen een 4 jarig, ernstig ondervoed meisje aan met de naam
Constance. Haar ouders zijn beide overleden aan HIV en ook Constance heeft deze ziekte.
Constance is na het overlijden van haar moeder naar haar tante gebracht. Helaas wilde die tante niet
voor haar zorgen. Maanden lang had zij bijna geen eten gekregen, was slecht hygiënisch
onderhouden en heeft geen HIV medicatie gekregen. Het 4 jarige meisje kon niet praten, huilen en
lopen. Ze kon alleen maar heel kort staan. Na veel rondvragen en aankloppen hebben we voor
Constance een plekje gekregen in een speciaal HIV kinderweeshuis. Daar is gelijk begonnen met HIV
medicatie en speciale bijvoeding.
Zomer 2014, Constance is een vrolijk meisje! Ze kan nu lopen, lachen en zegt kleine woordjes. Het
meisje is veel aangekomen en heeft het erg goed in het weeshuis. In de periode die ze in het
weeshuis zit heeft haar tante nooit contact opgenomen en is nooit bij haar langs geweest.
Terugplaatsing in de toekomst is waarschijnlijk niet mogelijk maar we zijn dankbaar haar te hebben
kunnen helpen.

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!

Meer informatie over Stichting LUGA Care? Kijk op www.lugacare.com
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VERHALEN VAN JOB & JENNIE
Het verhaal van: Fahadi
Fahadi
Het was schoolvakantie en wij gaan met een klein groepje onderwijzers thuis bij de kinderen op
bezoek, zodat wij meer kennis krijgen over hun leef- en gezinssituatie. Als we bij Mike op bezoek
gaan treffen we daar ook zijn neefje Fahadi aan van 3,5 jaar.
Het jongetje is, terwijl zijn moeder aan het koken was, in het vuur gevallen tijdens het spelen. Zijn
rechter arm en hand zijn helemaal verbrand. Ook op zijn borst en linker arm heeft hij kleine brand
plekjes. Zijn moeder wist niet wat te doen, dus had ze er maar geitenhaar op gedaan.
Fahadi had enorm veel pijn en kon zijn arm ook niet meer buigen. We hebben hem behandelt met de
brandwonden zalf die we vanuit Nederland hadden gekregen. (met dank aan Susan Feijth). En met
een heel goed resultaat! Na 2 maanden kon Fahadi zijn arm en hand alweer behoorlijk bewegen en
zie je gelukkig niet teveel meer van de opgelopen brandwonden.

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!

Meer informatie over Stichting LUGA Care? Kijk op www.lugacare.com

1

