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Lunteren,  april 2021 
Graag delen we met u, middels deze nieuwsbrief, het nieuws over het reilen en zeilen 
van Job en Jennie Saku in Busaana, het projectgebied waarin zij werkzaam zijn. En 
uiteraard die van de kinderen en leerkrachten van de Little Angels School!!  
Op het moment van schrijven zijn de verkiezingen in Uganda een maandje achter de 
rug en worden stappen gezet het onderwijs terug te laten keren naar de situatie van 
voor Covid-19.  
De hoogste klas van het basisonderwijs, Primary 7, mocht al v.a. midden oktober 
2020 fysiek de lessen volgen en per 1 maart 2021 kon ook P6 weer naar school. Voor 
P5 en P4 is inmiddels afgekondigd dat zij 6 april weer naar school kunnen en P1 – P3 
op 7 juni. Door de opgelopen leerachterstanden in Uganda is het schooljaar, dat 
normaal gesproken in december 2020 zou zijn afgelopen, verlengd tot juli 2021.  
Hierna start dan de zomervakantie. Of deze verschuiving éénmalig is, of in het vervolg 
zo blijft weten we niet. Al met al voor iedereen een hele verandering. Ook in Uganda hebben ze een 
vaccinatieprogramma al naar gelang er vaccins zijn natuurlijk. Hier wordt het AstraZeneca vaccin ingezet, 
geproduceerd in India. Het vaccineren zou begin maart starten waarbij ouderen, gezondheidsmedewerkers, 
securitymensen en leraren hoog op de prioriteitenlijst staan. We wachten het af. 
 
Als terugblik op 2020 heeft Jennie op haar Facebook account onderstaand bericht op hoofdlijnen geplaatst. Dit geeft 
een goede weergave van het bewogen afgelopen jaar. Ook het 1ste kwartaal 2021 is hier nu in meegenomen. 

 

2020 Een jaar vol verdriet maar vooral ook van dankbaarheid!!  
• Dit is Goowa Frank, de jongen die zo ernstig ziek was en waarover we schreven in de 
nieuwsbrief van augustus 2020. Het gaat gelukkig steeds iets beter met hem. 

• Helaas moesten we afscheid nemen van mijn lieve oma en opa van Manen, Job’s 
zusje Nagawa en de schoolkinderen Davis en Safina. Wat deed en doet het ons pijn om al deze 
lieve mensen te moeten missen nu ze er niet meer zijn. 

• Ernstige zorgen zijn er over Job’s vader, die al een jaar ernstig ziek is. Verschillende 
keren is in het afgelopen jaar zijn situatie zeer kritiek geweest.  Job verblijft dan samen met 
zijn moeder bij hem in het ziekenhuis in Jinja en Kampala. Dankbaar zijn we voor de financiële 

ondersteuning vanuit een kerkgemeenschap in Amerika waardoor nieuwe behandelingen in Kampala 
mogelijk zijn.  

• Ook hebben we 8 ernstig ondervoede kindjes die op ons pad kwamen kunnen helpen met speciale 
bijvoeding en ziekenhuisbezoeken. De kinderen wogen soms net geen 5 kg 
terwijl ze toch echt ca. 12 kg zouden moeten wegen voor een gezond 
gewicht. 

• Afgelopen jaar hebben we de oude kerk die op het schoolterrein stond 
kunnen afbreken en een nieuwe kerk /dorpscentrum buiten onze omheining 
gebouwd. Dit gebouw blijkt, zonder dat we dat vooraf hadden kunnen 
voorspellen, een positieve rol te spelen in de huidige opstart tijdens corona 
van onze school. Door de kwalitatief goede gebouwen en ruimte mogen er 
straks meer kinderen tegelijk naar school!! 

• Op de plek van de kerk zijn we in 2020 gestart met de bouw van het 
examenlokaal om zo te kunnen voldoen aan alle eisen een gecertificeerd 
Sitting Center te worden. (school die de examens mag afnemen op de eigen 
locatie – in het verleden moesten onze leerlingen hiervoor naar andere 
scholen).   

http://www.lugacare.com/
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Begin maart 2021 is de inspecteur geweest en hebben we toestemming gekregen om op 30 en 31 maart de hoogste 
klas (P7) hier examen te laten doen. Wat zijn we blij en dankbaar hiervoor!!  We zijn ook nog eens de enige privé 
school uit ons district waarvan de aanvraag in deze periode is goedgekeurd. Alle andere aanvragers moeten wachten 
tot na de covid-19 pandemie.  
 

• Dankbaar zijn we voor iedereen die LUGA Care ondersteunt 
waardoor we in staat gesteld worden het werk in Busaana en 
omgeving te kunnen blijven doen. Dankzij u is er in deze 
moeilijke coronatijd meer dan 10.000 kilo aan maaltijden/ 
voedsel uitgedeeld aan onze schoolkinderen van Little Angels 
School en andere mensen in nood. Ook groeien er grote 
trossen bananen op het schoolterrein wat smullen is voor de 
kinderen. 

• Dankzij onze kindsponsoren kregen onze schoolkinderen 
wekelijks uitgeprinte huiswerkpakketjes thuis zodat ze toch zo goed mogelijk bij konden 
blijven met de lesstof. Op de foto Yudah, Yael en Naiga Proscovia met hun huiswerk. 

• Maar vooral willen we aan iedereen de hartelijke groeten van al onze leerkrachten/ 
medewerkers overbrengen. In deze moeilijke tijden mochten zij door uw steun hun 
salaris blijven ontvangen. Het is echt onbeschrijfelijk hoe dankbaar onze leerkrachten 
en de andere medewerkers hiervoor zijn!!  

• Voor alle leerkrachten/ medewerkers hebben we een kerstpakket uit naam van 

LUGA Care mogen geven. Onze 2 kokkinnen staan niet op de foto, maar bij hen zijn de 

pakketten langsgebracht. 

• Trots zijn we op onze onderwijzers. Dagelijks zijn ze op school geweest om zo ook 

waar mogelijk hun “steentje” bij te dragen in het werk aan het nieuwe  examengebouw.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
We willen u heel hartelijk bedanken voor al uw meeleven, steun, gebed en betrokkenheid aan ons als 
familie en The Little Angels School. Zeker nu!!  
 
Een hartelijke groet van de familie Saku 

http://www.lugacare.com/

