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Lunteren, Juli 2018
Beste donateurs en geïnteresseerden in Stichting LUGA Care,
Hierbij een nieuwsbrief uit Busaana, met name geschreven door
Jennie zelf.
9 April dit jaar vertrok een delegatie van het bestuur van LUGA
Care (Rien, Riny en Brandine) richting Uganda voor een bezoek aan
alles waar LUGA Care bij betrokken is. Het werd een
indrukwekkende reis:
Kort reisverslag
We bezochten natuurlijk de Little Angels School. We kregen een warm welkom in iedere klas met dans en zang.
Voornamelijk vrolijke gezichtjes in mooie klaslokalen. Er moest ook geklust worden: het egaliseren van de grond
rondom de school m.b.v. een graafmachine is de grootste uitdaging. Doordat
de shovel vertraging had konden Riny, Teus en Rien de raamboompjes
monteren, een zaagbok maken (met een handzaag!) en plannen maken voor
een nieuwe houtopslag. Ook bezochten we gezinnen thuis. Geoffrey, de
securityman die wacht houdt bij de ingang van de school, nodigde ons uit. Hij
woont met zijn gezin en meerdere familieleden erg afgelegen en loopt ’s
morgens en ’s avonds 2 uur om bij school te komen. Ook hun (jonge) kinderen
lopen. Indrukwekkend om te zien hoe sober hier wordt geleefd. Schamele
ruimtes waar wordt gewoond, geslapen en gekookt. Kinderen spelen met een
zelfgemaakte voetbal van bananenbladeren, en vrouwen komen net terug
lopen met een jerrycan water op hun hoofd. Oma zit op de grond allemaal groene
bananen te schillen, waarschijnlijk het avondeten. Al wandelend door het arme
vissersdorpje Busaana zie je de armoede. Gelukkig was er een goede oogst. Veel kinderen
uit dit dorpje gaan naar de Little Angels School, wat er naast ligt. Verder bezochten we
een Vocational School en een kinderziekenhuis waar we knuffels en kleding uitdeelden.
Ook hebben we gevaren met een oude vissersboot op de Nijl. Al het personeel van de
Little Angels School nodigden we uit voor een etentje. Een indrukwekkende, gezellige
avond gehad en afsluitend nog een groepsfoto gemaakt.
Mooi om te zien
Hoe Jennie en
Job zich volledig
inzetten voor deze school met al de
bewoners eromheen. Op de boda (motor)
met de kinderen Yael en Yudah tussenin
rijden ze iedere werkdag naar school. In
oktober 2018 verwachten ze hun 3e kindje.
Jennie hoopt in september naar Nederland
te komen met de kinderen. Job verblijft
i.v.m. zijn studie voor onderwijzer nog wat
langer in Uganda.
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Ali
Ali van 4 jaar is een nieuw jongetje bij ons op school.
Ali kwam eind mei dat hij graag naar school wilde, maar de moeder
twijfelde omdat er in het ziekenhuis aangegeven is dat er geen hoop meer
is voor het jongetje.
Hij heeft sikkelcelziekte en volgens de artsen had hij een nauwelijks
functionerende lever, longen en alvleesklier.
Hierop besloot ik (Jennie) Ali mee te nemen naar een beter ziekenhuis om
te kijken wat er exact met hem aan de hand was.
Uit de bloedtest kwam wel degelijk dat hij sikkelcelziekte heeft en dat hij
zeer hoge leverwaardes in zijn bloed heeft.
Binnenkort hebben we een gesprek bij een gespecialiseerde arts. Er blijkt
namelijk een nieuw medicijn te zijn voor deze kinderen. Graag willen we
kijken of dit ook een optie is voor Ali.

Lerares Carol
Carol is lerares bij de Little Angels School vanaf het eerste moment.
Eerst in het modderhuisje en nu in een prachtig klaslokaal.
Carol is een lieve juf die elk jaar weer klaar staat voor de kleutertjes die
voor het eerst naar school gaan.
Ze geeft les in Babyclass, kinderen tussen
de 3 en 5 jaar oud. In het begin van het jaar
loopt het aantal wel op tot 60 studentjes.
Vaak in de loop van het jaar vallen er veel
kinderen uit omdat de ouders het toch niet
nodig vinden dat ze naar school gaan.
Je kunt je voorstellen dat het erg hectisch is
om zoveel kleintjes les te geven. Ondanks
dat geeft ze de kinderen geweldige
aandacht en liefde.
Lerares Carol volgt door middel van LUGA
Care de onderwijzers vervolgopleiding.
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Paul en Hussein
Paul en Hussein waren beide studenten van onze school. Vorig jaar
November deden ze eindexamen in Primary 7 en afgelopen januari
kregen ze de verlossende uitslag dat ze geslaagd waren. Wat waren ze
super blij.
Maar beiden wisten dat er hierna geen hoop meer was op scholing
aangezien ze allebei uit hele arme gezinnen komen en het voor hun
ouders niet haalbaar is om schoolgeld te betalen.
Beiden hadden een droom om automonteur te worden.
Door middel van LUGA Care gaan ze nu naar de vervolgopleiding en
volgen een 3- jarige opleiding om een Junior- certificaat te halen in
Motor Vehicle Mechanics.
Beide jongens zijn heel blij en gemotiveerd. Ze hebben deze kans met
beide handen aangegrepen.

Medische Hulp

Afgelopen maart kwam er een vader naar de school met de mededeling
dat er meerdere kinderen bij hem thuis ziek waren.
Nadat we bij hun hutje aankwamen zagen we dat de nood hoog was:
wel 7 kinderen van het gezin waren ziek.
4 van hun eigen kinderen en 3 kleinkinderen die daar door hun moeder
zijn achtergelaten.
De situatie is zeer slecht doordat beide ouders verslaafd zijn aan drugs
en alcohol.
Ze kijken niet naar de kinderen om of ze te eten of kleding nodig hebben,
dus we waren verbaasd dat ze kwamen rapporteren dat ze ziek waren.
We hebben alle kinderen meegenomen naar het ziekenhuis.
Het jongste kindje Beatrice, een meisje van 8 maanden, was zo ziek dat
ze opgenomen moest worden.
In eerste instantie zou oma bij haar blijven maar de volgende dag was ze
spoorloos verdwenen. Waarschijnlijk weggegaan omdat ze niet langer
zonder haar verslaving kon.
Doordat het medische personeel tegen betaling bereid was voor de
opgenomen kinderen te zorgen konden ze goed behandeld worden.
Momenteel gaat het goed met hun.

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

3

UGANDA AMAWULIRE
NIEUWSBRIEF Stichting LUGA Care
Jaargang 2018, 2e editie

Sirina
Sirina is een baby’tje van 8 maanden oud
wat ernstig verbrand bij ons op school
werd gebracht. Moeder vertelde ons dat
haar kindje lag te slapen en dat ze nog
gauw wat in de winkel ging kopen voor het
avondeten. Zo liet ze Sirina in het kleine
modderhuisje achter, wel had ze de
parafine lamp aan laten staan.
Waarschijnlijk is Sirina toen ze wakker werd naar de parafine lamp gekropen en heeft
die over haar heen gekregen. Toen moeder terug kwam zag ze dat haar dochtertje in
brand stond. Die avond laat zijn ze naar een ziekenhuis gegaan.
Daar namen ze het baby’tje op voor 2 weken. De behandeling bestond uit de wond
schoonmaken met water met daarin zout en wasmiddel afgedekt met Betadine en
gaas. Na 2 weken zagen ze dat de situatie niet verbeterde dus kreeg de moeder het nieuws om naar huis te gaan en
maar te zien wat er zou gebeuren. Zo kregen we dit kleine meisje op school binnen.
Een paar weken lang behandelde ik (Jennie) Sirina met brandwondenzalf uit Nederland. Je zag de grote wond elke
keer kleine beetjes opknappen. Wat was dat fijn.
Maar op een dag kwam de moeder van Sirina niet meer voor behandeling.
Wat bleek: enkele dorpsgenoten hadden haar wijs gemaakt dat ik Sirina aan het beheksen was. Helaas geloofde de
moeder dit en weigerde hierdoor elke vorm van hulp van mij.
Zowel Job als Lawrence (1 van onze leraars) gingen dagelijks naar haar toe om haar op andere gedachten te brengen.
Uiteindelijk na 1 week weigeren durfde ze de stap te wagen om Sirina weer 1 keer te laten behandelen. De wond zag
er ondertussen erg slecht uit. Daarna weigerde ze weer. We hebben nu in een speciaal kinderziekenhuisje, waarvan
de eigenaresse een goede bekende van ons is, Sirina laten opnemen. Nu heeft moeder geen keuze: in het ziekenhuis
moet ze behandelt worden. Zodra de wond dicht is wordt ze geopereerd. Momenteel verblijft Sirina en haar moeder
nog steeds in dit ziekenhuis.
Irene
Irene is al jaren een student bij ons op school.
Ze zag slecht maar in de stad Jinja werden we vaak van het kastje naar de
muur gestuurd.
We vonden een goede oogkliniek in Tororo, een stad in het oosten van
Uganda. Irene is daar behandeld en heeft nu een bril.
Ze is heel erg blij dat ze nu alles op het schoolbord kan lezen en dat ze niet
meer zo vaak struikelt door het slechte zicht wat ze had.
Zo hebben we weer enkele van onze ervaringen met u kunnen delen. Dat is
fijn want zowel ons gezin als de mensen hier koesteren uw betrokkenheid,
gebed en meeleven in welke vorm dan ook. Heel veel dank daarvoor !!
Hartelijk groet van Job, Yael, Yudah en mij (Jennie )
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