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Lunteren, Januari 2015
Beste donateurs en geïnteresseerden in Stichting LUGA Care,
Het is alweer begin 2015 en wat gaat de tijd snel. Sinds de oprichting van Stichting LUGA Care in april
2014, zijn er bemoedigende ontwikkelingen waar we u via deze 2de nieuwsbrief graag van op de
hoogte willen brengen. Zoals aangegeven hopen we 2 tot 3 maal per jaar een nieuwsbrief te kunnen
verzorgen zodat u, naast de website www.lugacare.com, van goede informatie wordt voorzien over
gebeurtenissen 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. (Misschien overbodig te
vermelden maar kosten voor deze kleuren nieuwsbrief komen niet ten laste van uw bijdrage.)
Verslag van Job en Jennie over hun bezoek aan Nederland:
Omdat mijn broer Hendri in november 2014 ging trouwen zijn wij een paar weken in Nederland
geweest. Voor Job de eerste keer en een hele ervaring. Samen mochten we ook de nodige
activiteiten meemaken.
- Inloopavond
Samen met vrijwilligers (sommige zijn echte Busaana kenners) en het bestuur van Stichting
LUGA Care hebben we op 24 oktober een prachtige inloopavond gehad. Deze avond was
voor ons georganiseerd in het Meestershuis in Lunteren. In een ongedwongen sfeer hebben
we veel bezoekers kunnen spreken, hoewel dat gezien de geweldige opkomst (circa 150 tot
200 bezoekers) niet altijd is gelukt. In de kelder werd de informatiefilm getoond die
aansluitend op de website is gezet.
Ook mocht LUGA Care zich aan het eind van de avond verheugen in een netto opbrengst van
meer dan € 1.000,-- en een prachtig aantal nieuwe maanddonateurs. Hartelijk dank, echt
nooit verwacht en wat een geweldig resultaat !! Met zoveel warme belangstelling gaat de
nieuwe school er echt komen.

-

Nieuw Avondrust in Voorthuizen
Op maandag 27 oktober gingen we naar Nieuw Avondrust in
Voorthuizen. (voormalig werkgever van Jennie tot aan haar vertrek
naar Busaana)
Het was een hartelijk weerzien met de bewoners en collega’s. En
wat was het leuk dat ze eindelijk Job konden ontmoeten !!
We mochten een presentatie geven over ons werk in Uganda
wat als erg indrukwekkend werd ervaren. Er werden veel
belangstellende vragen gesteld en we hadden een fijne tijd
met elkaar. Door mijn “oud” collega’s waren veel spullen
ingezameld voor de kinderen op de school zoals gummen,
potloden, stickers enz. We zijn hier erg blij mee.

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

-

Basisschool PBC de Pelikaan in Putten
Op dinsdag 28 oktober mochten we PBC de Pelikaan in Putten bezoeken.
We hebben in verschillende klassen meegekeken tijdens de lessen en samen met de kinderen
veel over Uganda en onze school gepraat. Voor Job een unieke ervaring en mooi om een
stukje Nederlands lesprogramma te zien. De kinderen van de Pelikaan sponseren 2 kinderen
uit Busaana zodat zij naar de Little Angels School kunnen gaan !!
Ook wisselen de kinderen tekeningen/ brieven en foto’s uit met de kinderen van de Pelikaan.
Basisschool De Wegwijzer in Lunteren
Donderdag 6 november zijn we bij De Wegwijzer op bezoek geweest.
De kinderen van groep 3 hadden maar liefst 200 loom bandjes gemaakt !!
Boaz van Steenbergen had deze prachtige actie bedacht om zodoende
wat te kunnen betekenen voor de kinderen in Busaana. We hebben de
kinderen van groep 3 uitleg gegeven hoe Uganda en Busaana er uit ziet
en de film laten zien. Ze vonden het erg
interessant om te zien welke kinderen hun
mooie loom bandjes zouden gaan dragen.
Eenmaal terug in Uganda waren de
kinderen super blij en trots met hun
prachtige loom bandjes. (zie foto)

We zijn iedereen heel dankbaar voor alle warme gastvrijheid, interesse en betrokkenheid op welke
manier dan ook met de mensen in ons werkgebied in Uganda. En natuurlijk hebben we veel meer
mensen gesproken maar dan wordt dit verhaal wel heel lang.......
Thuiskomst in Uganda:
Op 25 November vloog ik (Jennie) weer terug naar Uganda. Job was 2 weken eerder al terug gereisd.
S’avonds laat stapte ik uit het vliegtuig en snoof de echte maar ooh zo bijzondere Afrikaanse lucht
weer eens op. Yeah, ik ben er weer !! Bij het vliegveld stond Job me al op te wachten.
Het was fijn om elkaar weer te zien en over die oude vertrouwde wegen vol met gaten naar huis te
rijden. De volgende ochtend leek de weg van 30 minuten rijden naar de school voor mij veel langer te
duren want wat had ik de kinderen gemist en wat wilde ik ze graag terug zien.
Eenmaal bij de school aangekomen stonden we nog niet stil of uit alle lokaaltjes kwamen de kinderen
naar me toe rennen. Ze riepen me naam, lachten en dansten dat het een lieve lust was.
Iedereen wou persoonlijk een hand en een knuffel en vertelde me stuk voor stuk dat hij of zij toch
degene was die mij het meest had gemist. Wat heerlijk fijn om zo al die stralende koppies te zien.....

De schoolkids:
Inmiddels hebben de kinderen examens gedaan en krijgen ze hun rapport. Het is de laatste termijn
van dit schooljaar en dan begint bij ons de grote vakantie. Heel vreemd natuurlijk als we het
vergelijken met de vakanties in Nederland.
Hieronder staan de schooltijden voor 2015 in Uganda:
Termijn 1: van 2 februari 2015 tot 24 april 2015
Termijn 2: van 18 mei 2015 tot 7 augustus 2015
Termijn 3: van 7 september 2015 tot 4 december 2015

Meer informatie over Stichting LUGA Care? Kijk op www.lugacare.com
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De grote vakantie betekend voor de kinderen een periode van werken thuis en op het land.
Voor Job en mij is het ook geen periode van rust. In de grote vakantie bezoeken we namelijk alle
kinderen van de school in hun thuis situatie. Vaak is dat een moeilijke periode voor ons als je ziet dat
achter de mooie blije koppies een harde werkelijkheid zit van weinig eten en hard moeten werken.
Ook komen we misstanden of gezondheidsproblemen tegen. Waar mogelijk proberen we hier iets
mee te doen zoals bij Negesa Anet:
We vinden dit meisje van 3 jaar bij haar oma. Ze ziet er erg
getraumatiseerd uit, praat niet, is ondervoed en weegt maar net 7 kg.
Haar moeder heeft haar bij oma achtergelaten en niemand weet waar
ze naar toe is gegaan. Oma heeft al de zorg voor 5 andere kleinkinderen
in de leeftijd van 1,5 tot 9 jaar. We besluiten haar mee te nemen naar
het kinderziekenhuis in Jinja. Daar wordt ze gelijk opgenomen.
Na een paar dagen zijn we weer bij Anet omdat ze ineens hoge koorts
had gekregen. Toen we voor medicijnen naar het laboratorium liepen
kwamen we een andere moeder van één van onze leerlingen tegen.
Haar zoontje Mohammed is met tetanus opgenomen en heeft met
spoed de juiste anti-serum nodig. Na het eerst nergens te kunnen
krijgen, wordt het toch gevonden en kunnen we die voor hem kopen
via geld dat Amber heeft ontvangen.
De volgende dag lijkt het iets beter met hem te gaan. Hij heeft iets minder spastische trekkingen, wat
met kleine stapjes in de opvolgende dagen verbeterd. Maar dan komt 22 december helaas het
nieuws dat het toch niet voldoende is aangeslagen en hij is overleden. Hij is 13 jaar geworden en we
zijn allemaal erg verdrietig. Negesa Anet is inmiddels weer terug in Busaana. Ze heeft tot 5 januari
bijvoeding meegekregen waarna we met haar terug gaan om het vervolg te bespreken.
Update nieuwbouw school:
De architect heeft de officiële tekeningen ingediend die we na vergunning van de district autoriteiten
op de website zullen plaatsen. Een groot deel van de bouwlocatie van 6 lokalen en 1 kantoor is al
geleveld (geëgaliseerd) wat naar verwachting in januari/februari 2015 wordt afgerond.

De betrokken onderwijsambtenaar heeft de school in december bezocht, alles is doorgesproken en
zij spant zich in om de hoogste schoollicentie als private school te krijgen. Vooral het voorziene
hekwerk voor veiligheid en overzicht rond het perceel bleek voor haar een groot pluspunt.
Omdat begin januari een echte vakantieperiode in Uganda is verwachten we begin maart echt met
de bouw te kunnen starten. Als alles goed loopt kan fase 1 begin 4de kwartaal 2015 gerealiseerd zijn.

Meer informatie over Stichting LUGA Care? Kijk op www.lugacare.com
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Financiële update:
Dankbaar zijn we om te kunnen melden dat ook de benodigde liquide middelen aanwezig zijn om
verantwoord te kunnen starten met de eerste fase. Die houdt in:
- Hekwerk met toegangspoort rond het perceel
- Schoolgebouw met de eerste 6 klaslokalen en kantoor + opslagruimte
Vrijwilligster Amber Kooijman die ons tot eind maart 2015 in Busaana helpt, heeft
via haar thuisfront in Ridderkerk een prachtige actie opgezet voor de bouw van de
nieuwe latrine (toiletgroep.)
Dit wordt een V.I.P latrine (Ventilated Improved Pit latrine) met 6 zoals hier
gebruikelijk is “hurk” plaatsen. Hiernaast de doorsnede tekening en plattegrond:
Geweldig initiatief en onmisbaar om ook goed hygiëne onderwijs te kunnen geven !
Amber heeft een duidelijk overzicht gemaakt met alles wat er nodig is om dit te
realiseren. Onderstaande tussenstand was al na slechts 1 week bereikt !!
De voortgang van haar actie en ervaringen in Uganda zijn te volgen via haar
reisblog: http://mijnoegandareis.reismee.nl

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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