
 

September 2016 
Deze zomer is het tien jaar geleden dat Joanne voor het eerst naar Oeganda ging……  
In 2006 ging ze met een groep jonge Aaltenaren op werkvakantie en ze heeft toen gezien, dat je met 
betrekkelijk weinig middelen heel veel kunt doen voor de mensen daar.  
Het werd haar droom, haar levensdoel, om echt iets te kunnen betekenen voor de mensen die ze in 
Oeganda had leren kennen. 
Inmiddels zijn we tien jaar verder en er is heel veel gebeurd…….    
Ondanks alles zijn we blij dat Joanne’s droom veel andere mensen heeft weten te inspireren en dat we 
nu samen  kunnen werken aan datgene waar Joanne voor stond: de omstandigheden voor de 
kansarme mensen in Oeganda proberen te verbeteren, zodat zij meer kansen hebben op een betere 
toekomst. 
We zijn jullie allemaal dankbaar voor jullie betrokkenheid en steun. Weebale nyo! 
 

 

Aaltenaren op bezoek bij Apollo 
 
Elske te Kiefte en Emiel Tolkamp uit IJzerlo – Aalten 
hebben in augustus tijdens hun vakantie een 
rondreis gemaakt door Oeganda. 
Zij zijn ook twee dagen bij Apollo op bezoek 
geweest en hebben samen met hem een aantal 
gezinnen en projecten bezocht die door de Joanne 
Foundation ondersteund worden. 
 
 
 
 

Elske vertelt hierover: 
“Emiel en ik hebben de kans gekregen om tijdens onze mooie reis door Oeganda te zien op welke 
gebieden de Joanne Foundation zich inzet voor de veelal arme bevolking. We hebben allereerst de 
ontzettend enthousiaste Apollo ontmoet, die ons heeft rondgeleid. Ongelooflijk om te zien hoeveel 
Apollo zelf al doet voor de community  waar hij woont, met de bijlessen, bibliotheek en een speelplek 
voor VELE kinderen uit het dorp.  
We hebben ook enkele ouderen bezocht die nu bezocht worden door Kakande, de wijk-
verpleegkundige. We hadden onderweg al veel armoede gezien, maar als je daadwerkelijk met 
mensen spreekt, zie je pas echt hoe schrijnend de situatie is. Het is geweldig dat Kakande  met hulp 
van de Joanne Foundation, de ouderen ook hulp kan bieden waar dit in NL de normaalste zaak van de 
wereld zou zijn… . 



De kinderen van de Joanne Foundation zijn ook erg dankbaar voor de hulp die hen geboden wordt. Ze 
krijgen hierdoor goede kansen zich goed en gezond te ontwikkelen in de maatschappij.  
Tevens wordt er ook hulp geboden aan enkele kinderen met een handicap. Super mooi om te zien hoe 
bijvoorbeeld Owen zich nu al verder ontwikkeld heeft door de hulp van de Foundation. Dit gaat alleen 
nog maar groeien! Hopelijk kan deze helpende lijn voor meer kinderen met een handicap voortgezet 
worden. 
We vonden het een eer om te zien hoe goed de Joanne Foundation hier zijn  werk doet, voor veel 
mensen op kleine schaal, onder de zeer goede begeleiding van Apollo!  
 
Groetjes Emiel en Elske ” 
 
Elske en Emiel hadden voor een aantal gezinnen ook een mooie verrassing meegenomen: een grote 
kip! Fijn dat deze gezinnen weer een paar dagen goed te eten hadden.  
Ook hadden ze een paar laptops meegebracht voor de Paul Mugwanya School. 
 

 
 

Niet naar school, maar tòch leren lezen en schrijven 
 
Op dit moment kan de Joanne Foundation, dankzij de bijdragen van de sponsors, voor twaalf 
Oegandese kinderen alle onderwijskosten betalen, dus schoolgeld, boardingkosten en alle 
schoolbenodigdheden. Dit geldt voor Phionah, Brenda, Joanitah, Jireh, Tendo, Agape, Miracle, 
Hannah, Ron, Ritah, Ruben en Owen. Verder is er een grote (wisselende) groep kinderen waarvoor 
een deel van het schoolgeld en de schoolbenodigdheden, bv de aanschaf van het schooluniform,  
betaald wordt.  
 
Maar er is ook nog een groep kinderen in Ndegeya die buiten bovengenoemde programma’s valt. 
Voor deze groep kinderen probeert de Joanne Foundation ook iets te betekenen: deze kinderen  
kunnen dagelijks terecht in Joanne’s Library and Reading Club om te (leren) lezen en om te kunnen 
spelen met het daar aanwezige educatieve speelgoed.  
Verder krijgt een groep kinderen die niet naar school kan extra hulp van Apollo en Innocent om te 
leren lezen en schrijven.  
Op deze wijze proberen we een steentje bij te dragen aan de (taal-) ontwikkeling van deze kinderen.   



  
 

Een waterput voor Ndegeya 
 

De meeste inwoners van het buurtschap Ndegeya zijn voor hun 
watervoorziening afhankelijk van het moeras in de buurt waar ze 
water kunnen halen met hun jerrycans. Omdat dat geen 
wenselijke situatie is, hebben we vorig jaar aan het huis van 
Apollo dakgoten laten plaatsen en een grote watertank laten 
bouwen, zodat het regenwater daarin opgevangen kan worden. 
Dat was al een grote stap de goede kant op, maar wanneer er in 
het regenseizoen weinig regen valt (ook in Oeganda hebben ze 
last van klimaatveranderingen) dan is het water gauw op. 
Daarom kwam Apollo met de vraag of we de mensen in Ndegeya 
konden helpen met het plaatsen van een waterput. 

 
We zijn ons gaan verdiepen in deze materie. Het blijkt dat veel organisaties al ervaring hebben met 
het plaatsen van een waterput en we hopen te kunnen leren van hun ervaringen.  
We willen dus eerst overleggen met de dorpsoudsten van Ndegeya, met de mensen die de put willen 
gaan slaan en met de eigenaar van de grond. Kortom, we willen goede afspraken maken en 
bijvoorbeeld ook kijken of we lokale mensen kunnen opleiden voor het onderhoud van deze put. Het 
is van belang dat het een waterput wordt vóór en dóór de mensen van Ndegeya, dat het hun put is 
en dat zij er zich ook verantwoordelijk voor voelen. Dan is er echt sprake van lange termijn hulp. 
 

We zijn erg blij dat de Protestante Gemeente Bredevoort ons 
hiermee gaat  helpen. Op zondag 28 augustus is er een ‘echte’ 
waterput in de kerk geplaatst, die door de kinderen is versierd. 
Deze put blijft staan tot half november en iedereen kan in deze 
put zijn giften kwijt.  
We zijn erg blij met dit prachtige initiatief! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Babynieuws 
 
In onze vorige nieuwsbrief van juni jl. hadden we mooi, maar ook verdrietig babynieuws te melden: 
in het gezin van Apollo en Innocent was een baby geboren, Arent Roland en het verdrietige nieuws 
was dat Grace een miskraam had. 
Nu hebben we alleen maar goed nieuws: baby Arent Roland groeit als kool en het gaat heel goed met 
hem.  
En…….Grace is weer zwanger! Ze is op dit moment 4 maanden zwanger en de baby wordt eind 
januari verwacht. We zijn heel erg blij voor haar en haar man Bonny, dat na alle problemen, nu alles 
goed lijkt te komen.  
En Daniel, de baby van Jennifer, is inmiddels alweer bijna anderhalf jaar oud en met hem gaat het 
ook heel goed.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Innocent met Arent Roland                          Jennifer met Daniel                            Zwangere Grace 
 
 

 

Facebook 
 
Het is u misschien al opgevallen dat het eindelijk gelukt is om de naam van onze 
Facebookpagina te wijzigen. We hebben dat al eerder geprobeerd, maar dat 
bleek niet mogelijk te zijn als je meer dan 200 ‘likes’ hebt en wij hebben er 
ongeveer 780…  

Kennelijk is er wat veranderd bij Facebook, want nu lukte het wel om de naam aan te passen:  
“Joanne’s kinderen in Oeganda” heet op Facebook nu ook “Joanne Foundation”. 
 

Bezoek Oeganda 
 
Volgende maand, van 10 tot en met 22 oktober, gaan  we weer een 
bezoek brengen aan Oeganda.  
‘We’ zijn dit keer Arent en Helma Noordink, Arjen Haffmans en 
Brecht Hasperhoven. Brecht ging vorig jaar ook met Helma mee. 
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen en met het maken van 
plannen wat we in deze periode willen gaan doen. 
 



 
 
Dit staat voorlopig op ons programma: 
- scholen bezoeken:  

- de Hope School; de school van Brenda, Joanitah en Jireh. 
- de Little Stars School; de school van Tendo, Agape en Miracle. 
- de Paul Mugwanya school; de school van Hannah en Owen en van Ron, Ritah en Ruben, de  
   kinderen van Apollo. 
- De Ndegeya School; de school waar het My Book Buddy project in februari is opgestart. 
 

     
 

 
 
 

 
- gezinnen bezoeken: Jovia en haar gezin, Jennifer en haar gezin, het gezin van Godfrey, het gezin van 
Owen en natuurlijk het gezin van Apollo en Innocent. Ook zullen we in Ndegeya een aantal gezinnen 
bezoeken die ook door Apollo ondersteund worden. 
- We gaan Phionah ontmoeten en vermoedelijk ontmoeten we Grace en Bonny ook. 
- We zullen wijkverpleegkundige Kakande ontmoeten en met hem de plannen voor het Ndegeya 
Health Care Program verder uitwerken. 
- We gaan naar het kantoor van ‘Save for Health Uganda’, de organisatie waar we een 
ziektekostenverzekering hebben afgesloten voor de kinderen. We gaan het contract weer met een 
jaar verlengen. 
- De plannen voor de nieuwe waterput gaan we verder uitwerken. We zullen met diverse mensen 
gesprekken voeren, afspraken maken en contracten opstellen. 
- Misschien is er nog ruimte om een ‘dagje uit’ te organiseren en de kinderen mee te nemen naar een 
wildpark. 
We zullen ook veel tijd inruimen voor het evalueren van de activiteiten van afgelopen jaar en het 
maken van plannen voor het komende jaar. 
Dit alles proberen we in 10 dagen te persen…. maar dat gaat vast lukken! 
 
Tijdens ons verblijf zullen we via onze Facebook pagina regelmatig een berichtje posten en wanneer 
we weer terug zijn kunt u een reisverslag tegemoet zien. 
   

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen: info@joannefoundation.nl 
Voor meer informatie: www.joannefoundation.nl  of op facebook : Joanne Foundation 
 
Bankrekening: NL95RABO 01461.76.472 t.n.v. Joanne Foundation te Aalten. 
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