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Beste donateurs en geïnteresseerden in het werk van Job en Jennie Saku en Stichting LUGA Care. 
In het afgelopen jaar is via de Facebook pagina’s van Stichting LUGA Care ( https://nl-nl.facebook.com/LUGACare/ ) 
en door Jennie Saku van Trierum diverse foto’s en filmpjes geplaatst waarmee het werk van fam. Saku van dichtbij 
gevolgd kan worden. Inmiddels de hoogste tijd om dit ook via een nieuwsbrief te doen met een kort jaaroverzicht! 

 

 
 

       Weer volle klaslokalen na de lockdown, heel dankbaar voor 
 
Sinds januari 2022 weer uit de lockdown 
Uganda is het land geweest met de langste school lockdown ter wereld. Moeilijk voor onze schoolkinderen, 
personeel en uiteraard ook voor ons. Een periode waarin ik thuis onderwijs gaf aan onze 3 kinderen, Job en 
personeel assisteerde met veel thuisbezoeken bij de sponsorkind families en hulpbehoevende ouderen. Daarbij 
deelden we ook de voedsel pakketten uit aan die gezinnen die dit het hardst nodig hadden. De armoede was er 
enorm, door de lockdown hadden veel mensen hun betaalde baan verloren of werden niet uitbetaald. 
 
Het uitdelen van het voedsel was voor ons behoorlijk intensief, het landschap is heuvelachtig en de tempraturen zijn 
vaak hoog. Sommige gezinnen en oudere mensen leven zo afgelegen dat het niet mogelijk was om hun huis te 
bereiken met de motor. Hierdoor hebben we veel huisbezoeken en voedselverstrekking te voet moeten doen. 
Dankbaar zijn we dat veel oude en daarnaast ook weer nieuwe leerlingen naar Little Angels School zijn gekomen. Op 
een gegeven moment zaten we in 2022 zelfs boven de 600 leerlingen waarvan er ruim 150 via het kind 
sponsorprogramma deelnemen. 
 
Ons kind sponsorprogramma is beschikbaar voor de kinderen uit die gezinnen waar betalen van schoolgeld echt 
onmogelijk voor is. Huisbezoeken en gerichte interviews helpen ons om hierin de juiste beslissing te kunnen nemen. 
Deze bezoeken leggen we voornamelijk af in de schoolvakantie periode december en januari. 
 
Tijdens en na de lockdown periode in 2022 hebben een paar personeelsleden aangegeven vanwege gezondheid of 
andere rede te willen gaan stoppen. De lange periode van onzekerheid wanneer de scholen weer zouden starten had 
ze een carrière switch doen besluiten. Uganda kent een groot leerkrachten tekort wat het voor scholen, en dus ook 
voor Little Angels School dus niet eenvoudiger maakt. We zijn dankbaar dat in deze periode toch kwalitatief goed 
onderwijs gegeven is. Fijn dat een goede leerkracht na een klein uitstapje ons begin december kwam vragen om in 
2023 weer terug te mogen komen. Hij miste onze schoolkinderen, zijn collega’s en de veilige werkomgeving waarin 
hij jaren fijn had gewerkt. Heel blij mee! 

http://www.lugacare.com/
https://nl-nl.facebook.com/LUGACare/
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Personeelsfoto gemaakt op 25-11-2022 
Twee weken eerder dan verwacht is de 
Kerstvakantie voor de kinderen gestart.      
Dit i.v.m. de Ebola maatregelen van de 
overheid. (zie verder in de nieuwsbrief) 
 
 
 
 
 
 
 

Stijgende kosten 
De voedselprijzen in Uganda zijn de afgelopen anderhalf jaar explosief gestegen. 
Eén van de redenen is dat er veel mais in de goede tijd verkocht was aan Kenia en Zuid Sudan. Prijzen stegen 
hierdoor iets omdat er weinig voorraad was. 
Een nijpend tekort ontstond helaas toen het regenseizoen veel later kwam dan verwacht. De gewassen konden pas 
later geplant en daardoor dus ook later geoogst worden. De prijzen zijn soms opnieuw verdubbeld. 
Ook andere producten zoals brandstof zijn net als in Nederland fors gestegen. 
 
Alles bij elkaar geeft dat het een flinke uitdaging is om alles financieel rond te krijgen. 
De kind donateurs zijn in September benaderd voor de verhoging van het sponsorbedrag. Van velen hebben we 
inmiddels die toezegging en bevestiging mogen ontvangen. Mocht reageren er bij u of jou erbij ingeschoten zijn, 
zouden jullie dit dan alsnog willen doen ? Alvast heel hartelijk dank!! 
Verder willen we vragen om mee te denken over mogelijke oplossingen. Mochten jullie goede ideeën hebben, laat 
dit gerust weten aan het bestuur! Als het een haalbaar doel is dan gaan we er samen heel graag mee aan de slag. 

 
                                                                           

Nieuwe uniformen en 

schoolschoenen voor de 

sponsorkinderen 

http://www.lugacare.com/
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Job Saku en Jennie Saku – van Trierum                 De kinderen van Job & Jennie v.l.n.r. Yudah, Aliyah & Yael, 

        De stichting op een braderie in Nederland                       Sponsorkinderen van de school trots op hun nieuwe uniform   

               Eindexamens van de P7 kinderen                         Knutselen in de kleuterklassen  

 
Foto overzicht 2022  
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Links: een jongen die 

gesponsord wordt in zijn 

vervolgopleiding tot 

automonteur  

 

 

 

Rechts: Luga Care doet ook een 

klein stukje brandwonden 

verzorging. Indien nodig wordt 

er samengewerkt met een 

lokaal ziekenhuis  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Huisbezoeken van de schoolkinderen                                             Sportdagen op de school  

Het communitiecentre en kerkgebouw gerealiseerd door LC    Voedselverstrekking voor de meest armen in de buurt  

http://www.lugacare.com/
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Moeilijke privé situaties  
De vader van Job is sinds maart 2020 ziek. Hij heeft kanker in zijn blaas en wordt hiervoor regelmatig enkele weken 
opgenomen in het ziekenhuis van de hoofdstad Kampala (dit is een paar uur rijden bij ons vandaan). 
In Uganda komt de zorg grotendeels op familieleden neer. Als oudste zoon is Job daardoor regelmatig dagen of zelfs 
een paar weken bij zijn vader. Alleen medische zorg wordt in Uganda in het ziekenhuis door het verplegend 
personeel uitgevoerd.  Voor alle andere zaken blijf je als patiënt aangewezen op familie die moeten helpen bij 
toiletgang, wassen, eten regelen en geven etc. 
 
Hoewel ik hier uiteraard volledig achter sta is het soms ook wel een uitdaging om dagen/ weken alleen met de 
kinderen alle andere werkzaamheden erbij te doen. 
Dit heeft ook te maken met een paar lastige gebeurtenissen die de afgelopen 2.5 jaar hebben plaatsgevonden. 
Er zijn ons geliefden in Nederland en Uganda ontvallen. Ook waren er enkele traumatische gebeurtenissen waarbij ik 
en de kinderen in ons projectgebied betrokken zijn geweest. 
Mede door die gebeurtenissen heb ik samen met Job besloten dat het verstandig was een langere periode  in alle 
rust door te brengen in mijn vertrouwde thuisomgeving. Om weer nieuwe energie op te doen en de gebeurtenissen 
op een goede manier een plekje te geven. Vandaar dat jullie me mogelijk in Nederland hebben gesignaleerd….☺ 
 
Nederland 
Op 2 mei ben ik met de kinderen in Nederland aangekomen. We hebben daar een goede tijd gehad. Natuurlijk was 4 
maanden zonder Job echt een groot gemis maar met af en toe beeldbellen etc. hebben we goed contact kunnen 
houden. 
Voor het verwerken van de gebeurtenissen heb ik bij een gespecialiseerde organisatie een debriefing traject gevolgd. 
Dit is een soort nabespreking verdeeld over meerdere sessies om zo te spreken over de situaties. Heel veel dank aan 
IntoMission voor hun goede en gewaardeerde hulp! Hebben zo met familie en vrienden echt nog kunnen genieten 
van de tijd in Nederland. 
 
Geweldig fijn dat Yael, Yudah en Aliyah op basisschool de Bron in Lunteren onderwijs mochten volgen en zo goed zijn 
opgevangen! Yael en Yudah gingen iedere dag naar school en door de vele bijlessen en geweldige inzet van de 
leerkrachten spreken ze nu bijna vloeiend Nederlands…… 
Ook hebben ze veel vriendjes en vriendinnetjes gemaakt. Wat geweldig vonden ze het om te worden uitgenodigd 
voor speel afspraakjes en verjaardagsfeestjes! 
Jongste dochter Aliyah kon 2 middagen in de week naar de peuterspeelzaal. Van het spelenderwijs leren heeft ze 
genoten en veel opgestoken. 
 
Zelf heb ik onze projecten op verschillende dagen nog onder de aandacht mogen brengen. 
Op de Open dag van industrietrein De Stroet stond ik samen met Eline en Desi. We haalden daarmee een bedrag van 
€ 852,50 op. Op 10 juni stond ik op de Open Dag bij zorgboerderij Eck-stra waarmee €  257,95 werd opgehaald. 
Daarnaast kregen we van de zorgboerderij nog eens € 200,-- die was opgehaald met de verkoop van eten en drinken. 
Geweldig bedankt! 
Donderdag 23 juni stonden Yael, Yudah en Aliyah op de kleedjesmarkt bij Basisschool de Bron. De kinderen haalden 
zo een prachtig bedrag van exact € 100,-- op.  
 
Wat zijn we blij en dankbaar met deze mooie giften waarmee we in Uganda weer eten hopen te kopen voor onze 
schoolkinderen. 
 
Op 3 september zijn we teruggevlogen naar Uganda. 

http://www.lugacare.com/
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Huidige situatie – Ebola. 
Na aankomst in Uganda was ook daar de vakantie afgelopen en is op maandag 5 September het laatste trimester 
gestart. Altijd een belangrijke periode voor P7, de hoogste klas waarin de leerlingen examen gaan doen. Op moment 
van schrijven zijn de examens door 41 leerlingen gemaakt en wachten ze vol spanning af wat de uitkomst is. 
Natuurlijk hebben wij en al ons personeel ook een beetje hetzelfde spannende gevoel…. 
De leerlingen kwamen dit trimester “iets trager” terug naar school. Door het dure leven zijn er bij diverse families 
betalingsachterstanden aan de school ontstaan. Heel begrijpelijk en het vergt echt  maatwerk hoe we hiermee om 
gaan. 
Goed moment om u nogmaals onze dankbaarheid over te brengen voor de financiële steun, gebed en gewaardeerde 
berichten/initiatieven. Het is anders echt niet mogelijk deze kinderen te helpen! Terug in Uganda besef ik dat nog 
meer. 

 
 
In Uganda is een kleine uitbraak van het gevaarlijke Ebola virus 
geconstateerd. 
De overheid heeft daarom alle scholen opgedragen 2 weken eerder te 
sluiten. (op 25 November). Middels overzichtjes worden we goed op de 
hoogte gehouden van de situatie. 
We willen jullie vragen / oproepen om het als gebedspunt mee te 
nemen dat het snel zal stoppen en we er allemaal voor gespaard 
worden. 
 
 
 
 

Nieuw bestuurslid 
Sinds juli 2022 is Eline Verhaar lid van het bestuur van LUGA Care.  
Hallo allemaal, mijn naam is Eline Verhaar. Ik ben op dit moment woonachtig in Nieuw-Lekkerland. Ik ken Jennie 
vanuit Uganda. Zelf heb ik 4 jaar in Uganda gewoond en gewerkt en hier hebben we elkaar ontmoet. We waren toen 
praktisch buren. Inmiddels wonen ik en mijn Ugandese man weer in Nederland en hebben we in November 2022 een 
zoontje Zion gekregen. Ik kijk er naar uit om mijn steentje bij te dragen voor LUGA Care en mijn kennis mee te nemen 
binnen het bestuur.  
 
Afgelopen jaar is veel meer gebeurt dan dat we hier in dit korte overzicht kunnen schrijven. Zo’n jaar vliegt voorbij 
en we zijn dankbaar voor al het werk dat door de medewerkers samen met ons is gedaan. In deze Adventsweken 
voor Kerst 2022 kijken we zo even samen terug en voelen ons door God geholpen en bewaard. Dankbaar zijn we en 
dankbaarheid zien we ook bij veel van de kinderen die zo zicht krijgen op een betere toekomst. 
Bedankt allemaal voor jullie meeleven, support en het lezen van deze nieuwsbrief. Goede Kerstdagen gewenst en 
alle goeds voor 2023. De volgende nieuwsbrief hopen we D.V. april / mei 2023 te kunnen verzenden. We verwijzen 
verder heel graag naar de website en de link voor Facebook waar we regelmatig actueel nieuws, foto’s en filmpjes 
plaatsen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Familie Saku en het bestuur LUGA Care 

http://www.lugacare.com/

