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Lunteren, Januari 2018
Beste donateurs en geïnteresseerden in het werk van Job en Jennie Saku - Stichting LUGA Care,
Hierbij een nieuwsbrief uit Busaana, hoofdzakelijk geschreven door Jennie zelf. Er is weer veel gebeurd in de
afgelopen periode. Trieste maar gelukkig ook hele mooie en vreugdevolle momenten. Hieronder leest u haar
verhalen. Begin april 2018 hopen een aantal bestuursleden Job en Jennie te bezoeken. Een verslag hiervan en
nieuwe ontwikkelingen voor Little Angels School en Busaana delen we graag met elkaar in de volgende nieuwsbrief.

BIJLES
In Uganda gebeurt het helaas zeer regelmatig dat
kinderen/jongeren tussen de 12 en 18 jaar geen woord kunnen
lezen. En dat terwijl sommigen wel van jongs af aan naar school zijn
geweest. Te grote klassen en geen professionele leerkrachten zijn
vaak de oorzaak. Zo startte ik eind September met een klein groepje
van 10 jongeren: 7 jongens en 3 meisjes. Wat waren ze gemotiveerd
en wat hebben ze hun uiterste best gedaan. Dat 3 van de jongens
het zo goed zouden doen verbaasde echt iedereen. In 10 weken tijd
kunnen zij (Abdallah, Hussein en Franko) nu lezen, hebben hun
examens gehaald en stromen door naar een volgende klas. Echt
super blij !!
GEWELD
Sinds we afgelopen Juli terug kwamen was het onrustig in Busaana en de omliggende dorpen. Er was sprake van
geweld tussen meerdere groepen waarbij 1 inwoner is vermoord. Dit resulteerde in het drama dat veel
vissersbootjes zijn kapot geslagen, visnetten vernietigd, inwoners zijn beroofd en soms behoorlijk toegetakeld.
Het was moeilijk om te zien wat er gebeurde met de ouders
van onze kinderen en de invloed die dat natuurlijk geeft op
onze leerlingen. Helaas was de onrust op haar hoogtepunt
tijdens de examens van school. Verschillende gezinnen zijn
hierna met hun kinderen gevlucht / weggetrokken naar
andere gebieden. We hopen dat ze allemaal terugkomen nu
het weer veilig is.
Heel dankbaar zijn we dat het afgezette terrein en de school
een veilige omgeving was voor de schoolkinderen en soms
enkele ouderen. Echt een wonder !!
Foto:
In januari waren ouders van de schoolkinderen op het
schoolterrein bezig met nieuwe netten aan elkaar aan het maken. Hopelijk kunnen ze binnenkort weer starten met
vissen en een inkomen realiseren.
Meer informatie over Stichting LUGA Care? Kijk op www.lugacare.com
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HUISBEZOEKEN
Het is altijd interessant en leerzaam om te zien hoe het thuis bij
de kinderen gaat. Heel belangrijk, want sommige kinderen doen
het bijvoorbeeld slecht op school en dan zoek je een oorzaak.
Kom je bij hen thuis dan zie je al dat er nauwelijks te eten is. Zo
snap je maar al te goed waarom ze zich niet kunnen
concentreren. We zien vaak dat ouders alcohol of drugs
verslaafd zijn. (ze stoken zelf drank met een levensgevaarlijk
alcoholpercentage). Je kunt je dan voorstellen dat het kind er
alles aan doet om aandacht te krijgen op school en hier letterlijk
voor vecht. Anderen leven in gezinnen waar veel geweld is. Die
kinderen komen vaak met opgezette lichaamsdelen van de klappen die ze thuis krijgen. Deze kinderen kan het niks
meer schelen wat een leraar tegen ze zegt, zo gewend zijn ze aan het geweld en de vernederingen thuis.
Ook gebeurt het dat ze door hun ouders in de steek zijn gelaten of de ouders zijn overleden. Zij wonen dan bij hun
opa, oma of een familielid. Die hebben vaak de zorg over veel meer kinderen en weten
nauwelijks hoe ze al die mondjes te eten moeten geven. Zij zien die kinderen dikwijls toch als
een last.
Gelukkig groeit er ook een gedeelte van de kinderen op in een liefdevol gezin. Aan hun ouders
vertellen we dan graag dat we trots op hen zijn hoe zorgzaam ze omgaan met hun kinderen.
VOEDSEL - OOGST
Zoals u in de vorige nieuwsbrief las was er een groot tekort aan voedsel in Uganda. Gelukkig is
er nu in de oogstmaand December een zeer goede oogst. Heel veel fruit zoals mango’s, Jack
fruit, mandarijnen en sinaasappelen. Ook zijn er veel pinda’s en mais !!
Nu we op huisbezoek gaan, laten veel ouders hun dankbaarheid blijken om wat Stichting LUGA Care voor hen begin
dit jaar heeft betekend in het voorzien van voedsel aan de kinderen. (In de vakantie konden de kinderen iedere dag
op school een maaltijd krijgen toen er schaarste was.)
Graag willen ze nu wat terug doen en krijgen we bij veel gezinnen een paar mango’s,
mais of pinda’s. We delen dit nu met kinderen van Busaana landing site.
Dat zijn de kinderen die in Busaana aan het kant van het Lake Victoria meer wonen.
Daar gaat het helaas nog niet goed doordat zoveel bootjes zijn kapot gemaakt, netten
verbrand enz enz.
We zijn trots op iedereen die gebleven is. De mannen en jongeren werken heel hard
om de nieuwe boten te bouwen.
Ze doen dit allemaal met de hand: bomen omhakken, planken maken, alles op maat
zagen en in elkaar zetten. Werk waar ze nu al weken mee bezig zijn.
Hopelijk zijn de boten begin dit jaar klaar zodat ze het water op kunnen om zo weer
geld te verdienen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Meer informatie over Stichting LUGA Care? Kijk op www.lugacare.com
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KINDERZIEKENHUIS
De afgelopen periode is veel speelgoed vanuit Nederland aangekomen.
We wilden hier graag wat speciaals mee doen.
In het kinderziekenhuis van Jinja, zijn de omstandigheden nou niet echt opbeurend te
noemen. Mensen van de arme gezinnen brengen hun vaak ernstig zieke kinderen naar
dit ziekenhuis. Daarom hebben we zaterdag 23 december aan meer dan 200 kinderen
die in dit ziekenhuis lagen een cadeautje kunnen geven !!
Wat was het mooi om te zien dat je van deze ernstig zieke kinderen een klein lachje
kon ontvangen of een kleine glinstering in hun ogen van dankbaarheid.
Iedereen die hieraan heeft mee gewerkt hartelijk dank.

KLEUTERKLASSEN
Zoals u waarschijnlijk al in eerdere nieuwsbrieven heeft
gelezen horen de kinderen in Uganda al vanaf 3 jaar naar
school te gaan.
De meeste scholen in Uganda focussen zich alleen maar op het
leren schrijven. Maar dingen zoals knutselen, puzzelen en
samen spelen wordt weinig gedaan. Dit jaar kregen we ook
verschillende houten puzzels en memory- spelletjes. Elke
ochtend mogen de kinderen hier 45 minuten mee spelen.
Geweldig is het als je die lach op hun gezichtjes ziet als ze hun
spelletjes samen met hun vriendjes spelen.

UITSLAG PRIMARY 7
Primary 7 ( de hoogste klas) deed de eerste week van november 2017 hun eindexamens en kregen uiteindelijk 12 jan
de uitslag. Wat ’n feest: iedereen was geslaagd!
De 1e grade (hoogste score: 4 -13 punten) was net te hoog gegrepen,
maar 12 kinderen haalden wel de 2e grade (14-24 punten).
Onze beste leerling Wahib had 14 punten gescoord en viste net naast
het net. De kinderen worden geadviseerd om door te gaan naar
Secondary Level.
De totaal 7 kinderen die de 3e grade ( 25-30) en de 4e grade (31-33)
haalden mogen naar de Secondary school.
Toch adviseren wij deze kinderen (die meer moeite met de lesstof
hebben) vaak een Vocational Institute die meer praktijkgericht is en
waar ze een vak kunnen gaan leren.

Meer informatie over Stichting LUGA Care? Kijk op www.lugacare.com
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TANDARTSEN
In oktober 2017 zijn de tandartsen van Stichting Help Uganda weer geweest. Heel bijzonder en fijn voor ons !!
Ze kwamen 2 dagen. De 1e dag kregen de kinderen tandenpoetslessen. Op dat moment vinden de kinderen al die
tandartsen nog superleuk en interessant. Ze krijgen een eigen tandenborstel, tube tandpasta en een klein cadeautje.
Maar de 2e dag als ze tanden gaan trekken slaat de stress snel toe.
Sommige kinderen raken zo erg in paniek dat ze beginnen te slaan en schoppen en voor de tandartsen niet
behandelbaar zijn. Een enkeling zet het al van te voren op een lopen om zo een voor hem of haar veilig heenkomen
te zoeken……. Prachtig overigens dat de school ook hiervoor gebruikt kan worden. Op de foto (hier linksonder) is dat
dat goed te zien.
Wat hebben de tandartsen onwijs hard gewerkt: uiteindelijk zijn er 136 tanden getrokken en 6 noodvullingen
geplaatst.
Tandartsen en assistenten van Stichting Help Uganda: heel erg bedankt!

EEN HARTELIJKE GROET
Al schrijvend besef ik temeer dat we terugblikken op een bijzondere periode. Een periode waarin we vooral God
dankbaar zijn dat er nu weer vrede en veiligheid is. De vissers werken weer aan opbouw. Op dit moment is het grote
schoolvakantie. Job benut die hoofdzakelijk voor het volgen van zijn studie en het samen met personeel uitvoeren
van klein onderhoud aan de school. Ik ga o.a. met een onderwijzer veel op huisbezoek, regel de intake van nieuwe
leerlingen voor aankomend seizoen en kon tussendoor de verhalen uit het veld maken voor deze nieuwsbrief.
We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de hulp en betrokkenheid bij de Little Angels School, de inwoners
van de regio Busaana en het meeleven met ons gezin. Zonder die hulp en steun lukt het echt niet !!
Job, Jennie, Yael en Yudah
Meer informatie over Stichting LUGA Care? Kijk op www.lugacare.com
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