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Lunteren, November 2015
Beste donateurs en geïnteresseerden in Stichting LUGA Care,
Het loopt alweer tegen het einde van 2015, hoogste tijd voor een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is
hoofdzakelijk door Jennie gemaakt, waarin zij naast de school ook ingaat op hun andere
werkzaamheden en gebeurtenissen. I.v.m. haar zwangerschap is zij voor de bevalling naar Nederland
gekomen. Ook Job hoopt begin december naar Nederland te komen.
Blij en dankbaar zijn we als Stichting LUGA Care voor uw betrokkenheid en meeleven, financiële steun,
gebed en hulp in welke vorm dan ook. Hierdoor is het mogelijk geweest om fase 1 op een “laatste
verfstreek” na, succesvol af te ronden(midden december 2015 gereed). Via de website
www.lugacare.com zijn meer foto’s te zien.
Update Klaslokalen en toiletgebouw:
De laatste maanden is er weer hard gewerkt aan de
klaslokalen en de toilet. Niet alleen Job en ik (Jennie) maar
ook de onderwijzers, de kinderen, de ouders/ verzorgers en
de andere inwoners van Busaana zijn razend enthousiast en
onwijs blij met de komst van de lokalen en het toiletgebouw.
We hebben lang deze droom gehad om ooit echte lokalen te
hebben en als deze droom dan werkelijkheid wordt kan je
alleen maar heel blij en soms stil van dankbaarheid zijn.
Op dit moment zijn de mensen druk bezig met schilderen. We hebben voor de kleuren donkerrood
(cherry) als onder kleur gekozen en daarboven geel (safron). We vinden het zelf erg mooi staan. Binnen
in de klas lokalen wordt het een soort wit/ crème kleur zodat het binnen licht en vrolijk is. Vanaf het
nieuwe schoolseizoen in februari 2016 zullen de klassen P2 tot en met P7 in hun nieuwe lokalen les gaan
krijgen. Wat een verandering gaat dat worden, van een lemen gebouwtje naar deze school !! Het
moddergebouw wordt dan ook gelijk afgebroken. (dat zal niet veel moeite kosten, er hoeft ook niets van
bewaard te worden ) Het houten klasgebouw blijft nog even bestaan, aangezien de 3 kleuter klassen
daarin les krijgen en P 1 maakt voorlopig nog gebruik van de ruimte in de kerk.

Het oude moddergebouw(mudhouse)



De nieuwe school bijna gereed
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Zwangerschap:
In december hopen Job en ik ons eerste kindje te krijgen. Na een spannende
zwangerschap periode in Uganda ben ik op 16 oktober in Nederland aangekomen.
Job hoopt 1 december in Nederland aan te komen en als alles volgens planning
verloopt reist hij op 22 januari 2016 weer naar Uganda terug. Job is momenteel in
Uganda nog hard aan het werk op de school. Onze schoolkinderen van the Little
Angels Nursery and Primary school krijgen zomervakantie op vrijdag 27 november
en hoeven dan pas maandag 1 februari weer op school te komen. Job wil dan weer
op tijd terug zijn om de start met de andere onderwijzers voor te bereiden en te
helpen met de nieuwe aanmeldingen en intake gesprekken.
Primary Seven:
Primary seven (hoogste klas basisschool) noemen we in Uganda P7. Voor onze school Little Angels is dit
het eerste jaar dat wij P7 hebben. Zowel voor de kinderen als de onderwijzers is dit een spannend jaar.
Op maandag 2 en dinsdag 3 November kregen de kinderen een examen van de regering. Ze gaan
daarvoor naar een regeringsschool in het gebied Tongolo (circa 15 km van Busaana vandaan) waar ze
met verschillende scholen bij elkaar zitten en onder toezicht van een schoolinspecteur 4 examens
moeten doen.
Alle examens zijn schriftelijk en gaan over de lesstof wat de afgelopen jaren is geleerd. Eind januari zijn
de uitslagen als het goed is bekend. De beoordeling wordt gedaan middels 3 niveaus:
- 1ste graat: Dit houdt in dat je het heel goed heb gedaan en kan doorstromen als je het geld en
de middelen heb naar de Secondary school (middelbare school).
- 2de graat: Je hebt het dan iets minder goed gedaan maar je resultaten zijn nog ruim voldoende
waardoor je ook mag doorstromen naar de Secondary school (middelbare school).
- 3de graat: Deze kinderen zijn praktijk gericht en worden gestimuleerd om naar een Vocational
school te gaan waar zij een vak leren zoals bijv. meubelmaker, lasser, timmerman, metselaar,
kapster enz.
Alle kinderen die in deze categorieën vallen
krijgen een diploma van de regering. Dit
diploma is erg belangrijk voor hun toekomst !!
Daarnaast hebben we nog de categorie met de
kinderen die slecht gepresteerd hebben
(failures) en het helaas niet gehaald hebben.
Deze kinderen hebben de keuze om nog een
keer P7 te doen. Anders zijn er weinig toekomst
perspectieven voor deze kinderen. Op moment
van schrijven zijn de examens achter de rug en
wachten we vol spanning samen met onze
kinderen op de uitslag. Daarnaast hopen we dat
ze de mogelijkheden en de middelen hebben
voor een vervolg studie.
Op de foto een groot gedeelte van de P7 leerlingen met hun leraar Peter Opendi.
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Tanden Poetsen:
In Uganda, dus ook op Little Angels in Busaana, bestaan de kleuterklassen uit Baby, Middle en Top
class. We vinden het erg belangrijk om onze kinderen hygiëne bij te brengen voor een gezondere
toekomst. Zo krijgen alle kleuters 2 keer per week les in hoe ze hun tanden moeten poetsen.
De tanden borstels hebben we gekregen via stichting
HUG uit Nederland waar ik vroeger als vrijwilligster heb
mogen meewerken . Deze tanden borstels blijven het hele jaar
op school zodat ze schoon en hygiënisch blijven voor de tanden
poets lessen.
Gebitscontrole:
Elk jaar worden in Oktober alle tanden van de kinderen op school gecontroleerd. Regelmatig hebben
kinderen al maanden kiespijn en kijken erg naar dit controle moment uit.
Ze weten zodra we gecontroleerd zijn en we komen op de lijst om naar de tandarts te gaan is het
moment bijna zover om eindelijk geen pijn meer te hebben.

Bezoek aan de tandarts:
Op donderdag 22 Oktober was het dan zover. Met 56 van onze schoolkinderen naar de tandarts.....
Gelukkig waren ze ondanks het regen seizoen allemaal op tijd op school. We hadden 2 busjes gehuurd
waar alle kinderen en begeleiders in moesten dus het was aardig passen en meten om iedereen mee te
krijgen. Maar ondanks dat de zandwegen waren verandert in een grote modderpoel, kwamen we na 1,5
uur rijden eindelijk aan in Kakira waar een tandartsteam van stichting HUG al hard aan het werk was.
Ondanks de angst en zenuwen van de kinderen zijn alle tanden die echt niet meer konden blijven zitten
getrokken. We zijn stichting HUG en alle begeleiders erg dankbaar voor hun geweldige werk.

Foto links: Job met de kinderen die al een verdoving hebben gehad en wachten om in de tandartsstoel te
mogen. Foto rechts: Sommige kinderen hebben veel angst en verdriet, maar als het uiteindelijk gebeurd
is zijn ze erg dankbaar want de pijn die ze al maanden hadden is verdwenen.
Meer informatie over Stichting LUGA Care? Kijk op www.lugacare.com
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Tot slot nog een bericht van vrijwilliger Jochem Beukhof:
Hallo iedereen!
Alweer even terug, maar 11 juli 2015 vertrok ik voor ruim
vier weken naar Uganda. Een hele leuke/ bijzondere tijd
achter de rug die ik niet had willen missen. Op de school in
Busaana heb ik het enorm naar m’n zin gehad. Ik vond het
geweldig om samen met de kinderen te voetballen, hen te
helpen bij het leren en ze gewoon aandacht te geven!
Als ik terug denk kan ik alleen maar glimlachen, ik had geld
opgehaald om bij de school speeltoestellen te laten
plaatsen, en verwachtte dat er twee (en heel misschien drie)
speeltoestellen geplaatst konden worden van het geld.
Eenmaal in Uganda, zijn we druk geweest om van het geld
zoveel mogelijk te kopen en was het mogelijk om vier
speeltoestellen te laten plaatsen.

Het moment dat de vrachtwagen met de speeltoestellen het ‘schoolplein’ op reed
vergeet ik nooit meer, zo enorm veel blijdschap bij de kinderen wat vooral geuit
werd in juichen, gave ervaring!
Die weken er na zijn we bezig geweest om de speeltoestellen te plaatsen en heb ik
nog een paar dagen kunnen genieten van het plezier dat de kinderen ervan
hadden. Iedereen die hiervoor ook gesponsord heeft, enorm bedankt!
Jochem
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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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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