UGANDA AMAWULIRE
NIEUWSBRIEF Stichting LUGA Care
Jaargang 2015, 2e editie

Lunteren, Mei 2015
Beste donateurs en geïnteresseerden in Stichting LUGA Care,
Een nieuwe editie waarmee we allereerst iedereen de hartelijke groeten overbrengen van Job en
Jennie Saku. Er zijn veel mooie ontwikkelingen te melden en daar zijn we dankbaar voor. Uw steun
en betrokkenheid op welke wijze dan ook, maken het mogelijk om dit voor de mensen in Busaana
Uganda te realiseren. Omdat niet alles te vatten is in een nieuwsbrief, verwijzen we u graag voor
meer informatie naar de website: www.lugacare.com
Update bestuur:
Van 5-3-2015 t/m 12-3-2015 is het bestuur van Stichting LUGA Care op eigen initiatief (en kosten
uiteraard) voor een werkbezoek naar Uganda geweest. Job en Jennie hadden een gedegen
weekprogramma voorbereid en diverse bezoekafspraken geregeld. Zo zijn enkele (recent) gebouwde
scholen bezocht, die ons een goede indruk gaven van toegepaste constructies en bouwmaterialen,
schoolkeukens (verschillen in ovens / fornuizen), sanitair, lesmaterialen en programma’s, meubilair,
security enz. Vaak werd er door de gebruikers uitleg gegeven over de voor- en nadelen van keuzes
die men had gemaakt (achteraf soms liever anders had gedaan). Dit was erg leerzaam!
Hetzelfde geldt voor bezoeken aan diverse leveranciers en producenten van bakstenen, kwaliteiten
metselzand en cement, ramen, deuren, glas, dakplaten, goot materialen en regenwatertanks. Bij alles
kregen we van Job uitleg over de prijs / kwaliteit verhoudingen en welke keus hij had opgenomen in
de begroting. In een enkel geval zijn we hiervan afgeweken omdat verbetering nagenoeg geen
kostenverhoging inhield. Onze unanieme mening aan het eind was absoluut positief: Job heeft
gedegen kennis van zaken en is prima op de hoogte van marktconforme prijzen.

Verder hebben we kinderen en ouderen in hun thuissituatie bezocht, zijn we op vervolgopleidingen
binnen een straal van circa 30 km (zowel de theoretische als de praktische opleidingen) rondgeleid,
en hebben we een indruk gekregen van de veelal schrijnende situaties in de lokale ziekenhuizen.
Na op de laatste dag nog een goed overleg te hebben gehad, over de financiële logistiek voor LUGA
Care bij de DFCU bank in Kampala, mogen we terugkijken op een geslaagd bezoek.

Meer informatie over Stichting LUGA Care? Kijk op www.lugacare.com
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Start bouwactiviteiten:
In de nieuwsbrief van januari 2015 schreven we dat de start van fase 1 bijna
gemaakt kon worden. De laatste stempels en handtekeningen van de
betrokken autoriteiten lieten nog iets op zich wachten maar op maandag 23
maart 2015 kwam het bericht: Alle instanties en ambtenaren zijn akkoord en
hebben dit bekrachtigd op de diverse officiële stukken. Er kan gestart worden!!
Wat wordt er in de verschillende fases uitgevoerd:
Fase 1:
Levelen (egaliseren) van het terrein waar gebouwen opkomen.
Hekwerk met beplanting + poort met security faciliteit.
Schoolgebouw (6 klaslokalen + kantoor) en latrine (toiletgroep). Deze worden
gelijktijdig gebouwd.
Fase 2:
Schoolgebouw met 4 klaslokalen
Keuken
Afgezet stuk schoolterrein met speeltoestellen (vrijwilliger Jochem Beukhof heeft hier
een prachtige actie voor lopen. Hij hoopt van 11-7-15 t/m 11-8-15 in Uganda te zijn)
Voortgang en huidige situatie:
Het hekwerk, de toegangspoort met securityverblijf en de aanplanting rond het hek zijn met veel
inzet en enthousiasme in korte tijd gerealiseerd. Op maandag 13 april werd gestart en binnen 2
weken was alles gereed. Spontaan kwamen dorpsbewoners helpen en waren ze trots op het
resultaat in hun dorp. En voor de stichting niet onbelangrijk: Er wordt goed gecommuniceerd en alles
is uitgevoerd binnen het budget.

Meer informatie over Stichting LUGA Care? Kijk op www.lugacare.com
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Start bouw school en latrines:
Zoveel enthousiasme geeft vertrouwen en op zaterdag 25 april is begonnen met de fundatie van de
school en van de latrine. We plaatsen graag een aantal foto’s in volgorde van werkzaamheden.

De laatste foto dateert van vrijdag 15 mei. In de afgelopen 3 weken is er hard en met veel inzet
gewerkt. Alles ligt op koers en verloopt wonderlijk voorspoedig. Via de website zullen we foto
updates geven als wij die hebben ontvangen vanuit Uganda.

Meer informatie over Stichting LUGA Care? Kijk op www.lugacare.com
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Resultaat actie “Toiletgebouw” door Amber Kooiman:
Graag willen we vrijwilligster Amber Kooiman uit Ridderkerk
nogmaals hartelijk bedanken. Door haar initiatief om actie
“Toiletgebouw” op te zetten, is de financiering hiervan gelukt en het
benodigde bedrag zelfs met ruim € 900,-- overtroffen. Voor de
nieuwsbrief heeft ze onderstaand stukje geschreven:
Hallo allemaal,
Wat leuk dat ik via deze nieuwsbrief een stukje over mijn ervaringen in
Uganda mag vertellen.
Ik ben op 1 oktober 2014 voor 6 maanden naar Oeganda vertrokken
om Job en Jennie te ondersteunen bij hun goede werk.
Ik voelde me meteen thuis op de school en heb enorm genoten van de
kids. Het was heel leuk om met hen bezig te zijn, om ze iets bij te
brengen en bovenal om ze wat liefde te geven. Ik heb er zelf ook veel
voor terug gekregen !! Het was gaaf om te zien dat de kids voorruit
gingen en dat ze daar erg trots op waren. Nu ik weer thuis ben denk ik
nog veel terug aan de kids, Job en Jennie en Oeganda. Ik heb een heel
mooi half jaar gehad, het was hard werken maar wel voor een
prachtig project. Ik heb veel respect voor het werk van Job en Jennie
en ben erg blij dat ik hen en de kids heb mogen leren kennen. Mijn
ervaringen nog eens teruglezen ? http://mijnoegandareis.reismee.nl
Amber

Er is al een mooie put gegraven. En ja, 6 meter diep met het
handje......... kun je toch best respect voor hebben.
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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Busaana, Mei 2015
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

