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Lunteren, Juli 2017
Beste donateurs en geïnteresseerden in Stichting LUGA Care,
Sinds de laatste nieuwsbrief in november 2016 is er veel gebeurd in Busaana. De oplevering van gebouwen,
gezinsuitbreiding maar ook ernstig voedseltekort. Jennie doet verslag, leest u mee?

Update van de bouw:
In februari is het laatste schoolgebouw met 4 klaslokalen opgeleverd.
Echt geweldig !! We hebben het laatste oude houten gebouwtje af kunnen breken en al onze leerlingen zitten nu in
prachtige nieuwe lokalen. Ook de keuken is op tijd opgeleverd en feestelijk in gebruik genomen.
Het leek ons een goed idee om als afsluiting van de grote bouwactiviteiten voor alle kinderen en medewerkers een
heerlijke maaltijd te laten bereiden. Nou, onze kok met zijn medewerkers moesten er flink van zweten, maar
hebben het uitstekend gedaan. 50 kg rijst, 30 Chinese kolen, 15 kg tomaten, 5 kg uien, 2 kg groene paprika en olie,
kruiden en zout is toch heel wat anders als de posho met bruine bonen die normaal op school gekookt worden.
Het eten was echt heerlijk en iedereen heeft er van gesmuld. En heel terecht was onze kok na afloop zeer gelukkig
met de nieuwe keuken en uiteraard met zijn geleverde prestatie 

Basisschool De Pelikaan:
De PCB “De Pelikaan” (basisschool in Putten) sponsoren 4 kinderen op de Little Angels school in Busaana van het
collectegeld wat de kinderen iedere week meenemen naar school. Wat fijn als kinderen uit Nederland op deze
manier een kansarm kind scholing biedt. En dankzij een
geweldige gift van deze school hebben we voor onze
kleuterklassen (baby, middle en top) tafels en stoelen
kunnen aanschaffen. Nog geen jaar geleden zaten de
kinderen op de grond of opgepropt op een veel te klein
bankje.Wat een geweldige vooruitgang voor zowel de
kinderen als de leerkrachten.
Kinderen en personeel van “De Pelikaan”:
HEEL ERG BEDANKT!

Meer informatie over Stichting LUGA Care? Kijk op www.lugacare.com
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Yael:
Heel vaak krijgen wij de vraag hoe Yael het vindt in Uganda. Of
ze geen moeite heeft met het eten en de armoede. Sommigen
hebben medelijden met haar. Maar voor Yael is het leven in
Uganda de normaalste zaak van de wereld. Ze geniet van het
typische Ugandese eten, ze heeft vriendjes/ vriendinnetjes en
vindt het geweldig om naar de school te gaan.
Een normale week voor haar ziet er als volgt uit:
Ze gaat 5 dagen in de week op de brommer in een draagzak
mee naar Busaana. Soms past Jobs moeder op (ouders wonen naast het schoolterrein).
Vaak gaat ze ook mee naar school naar de babyklas (jongste kleuterklas 3-4 jaar oud). Ze
geniet daar erg van alle liedjes die er gezongen worden etc. En als ze moe is slaapt ze in
kantoor.
Op zaterdag is ze met mij (Jennie) thuis in ons huis in Bukaya. Ze speelt heerlijk rond
wanneer ik aan de schoonmaak ben. Verder bezoeken we regelmatig vrienden of komt
er iemand langs. Op zondag bezoeken we de kerk in de stad Jinja en gaat Yael naar de
zondagsschool.
Ons meisje geniet, en voor haar maakt het niet uit of haar kameraadjes gaten in hun
kleding hebben, of ze wel gewassen zijn.. Ze is nog zo puur en zonder oordeel. Heerlijk!

Geboorte Yudah:
In Nederland is op 29 mei onze zoon en broertje van
Yael geboren.
Zijn naam is Yudah Rafael Saku.
We zijn erg blij en dankbaar dat alles goed is gegaan en
mag gaan met de kleine Yudah.
En onze dochter Yael is een erg trotse zus die haar
broertje het liefst de hele dag knuffels en kusjes geeft.
Op 6 juli hopen we als gezin weer terug te gaan naar
Uganda om ons werk weer voort te zetten op de
school.

Meer informatie over Stichting LUGA Care? Kijk op www.lugacare.com
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Voedseltekort:
Door de ernstige droogte in Uganda zijn er 2 oogsten grotendeels mislukt (juni 2016 en januari 2017). Het meeste
voedsel wordt nu geïmporteerd vanuit het buitenland wat voor veel mensen onbetaalbaar is doordat de prijs
verdrievoudigd is. Ook is het vaak niet voldoende. Veel kinderen bewaarden wat van hun eten op school in een zakje
en namen het mee voor hun jongere broertje of zusje.
3 Weken schoolvakantie in mei betekent voor veel kinderen ook veel te weinig eten. Ouders kwamen met een
noodkreet naar school. Dankzij giften konden deze kinderen 3 weken lang samen met broertjes en zusjes 6 dagen in
de week een maaltijd krijgen. Zo kwamen er dagelijks rond de 600 kinderen tussen 9 en 12 uur ’s morgens voor een
maaltijd.

Owori Mark:
Mark woont in Busaana en is visser. Zijn vrouw droogt de visjes die hij
vangt. Mark heeft 7 kinderen op de school, en daarnaast nog 3 andere
kinderen. Mark heeft de laatste jaren veel voor de Little Angels school
betekend. Zo heeft hij 2 jaar met volle inzet in de oudercommissie gezeten.
Zich ingezet tijdens de bouw van de school: gaten voor palen van het
hekwerk om het schoolterrein gegraven, het fundament uitgegraven,
dakspanten met olie behandeld zodat ze niet aangevreten worden door
insecten. Ook zet hij zich in voor de plaatselijke kerk die zich ook op het
terrein van de school bevindt.
We zijn hem erg dankbaar voor zijn inzet. Op zijn beurt is Mark blij wat
terug te kunnen doen in ruil voor de prachtige school en het goede
onderwijs wat zijn kinderen krijgen.

Meer informatie over Stichting LUGA Care? Kijk op www.lugacare.com
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Nieuwe wetten:
Na de verkiezingen in februari 2016 kreeg Uganda een nieuwe minister van onderwijs met veel strengere eisen voor
scholen. Alle privé-scholen worden opnieuw bekeken. Als de school niet aan de eisen voldoet moet deze worden
gesloten.
De criteria waar onze school aan moet voldoen :
* goede klaslokalen
* een school met 10 klassen moet minimaal 15 leerkrachten hebben
* meubilair waar kinderen op kunnen zitten
* gekwalificeerde leerkrachten
* voldoende lesboeken en materialen
* wegwijzer waar de school zich bevindt
* goede latrines (toiletgebouw)
* hekwerk om de school
* goede hygiëne op school
* een keuken
* bewaker/ conciërge
* enz…..

Deze regels gelden helaas alleen voor privé-scholen zoals The Little Angels, en niet voor de regeringsscholen in
Uganda.
We hebben in april en juni controle van de inspectie gehad. Naast een paar extra geregistreerde leerkrachten
voldeden we gelukkig aan hun eis.
We hopen binnenkort onze nieuwe licentie te ontvangen.
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