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Drie maanden geleden brachten Derk Jan, Christien, Netty en Helma een bezoek aan Oeganda.  
Er zijn toen mooie plannen gemaakt en er is afgesproken hoe de Joanne Foundation zich in de 
komende tijd daarop wil gaan richten. In deze nieuwsbrief vindt u uitgebreide informatie over de 
ontwikkelingen, want er is inmiddels al veel in gang gezet… 

 

Kerstpakketten 
 
Evenals vorig jaar hebben we Apollo gevraagd om een 
kerstpakket samen te stellen met een grote kip, 3 kg rijst en 
met matoke (voedzame kookbanaan)  Samen met Apollo 
hebben we vijftien gezinnen uitgekozen die zo’n extraatje heel 
goed kunnen gebruiken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Apollo stuurde ons het volgende bericht: “I extend my sincere thanks and appreciation to you for 
putting a smile on these peoples faces and making Christmas colourful and enjoyable for them. Can 
you imagine that for some people it is many years ago that they tasted chicken meat. Thank you for 
making this possible!” 

 
 



Een waterpomp  voor de school voor dove en slechthorende kinderen  
 

Tijdens onze ontmoeting met de dorpsoudsten in oktober  kwam de vraag 
naar voren of er misschien ook een waterpomp geplaatst zou kunnen 
worden bij de school voor dove en slechthorende kinderen in Masaka. De 
leerlingen moeten dagelijks twee keer (voor en na schooltijd) zo’n 20 
minuten lopen om water te halen. Ze lopen daarbij langs een behoorlijk 
drukke weg en omdat zij doof zijn, horen zij het overige verkeer op de weg 
niet. Dit heeft al diverse malen tot (bijna-) ongelukken geleid.  
Daarom heeft de directrice van de school, mevrouw Nakabuye Sarah, 
gevraagd of wij deze school wellicht kunnen helpen aan een waterpomp 
voor de 120 leerlingen en hun leerkrachten op het terrein van de school. 
Dankzij een mooie bijdrage van de stichting Mondiaalten  konden we haar 
het goede nieuws geven dat we een pomp bij de school konden laten 
plaatsen. Toen we de aannemer vroegen hiermee aan de slag te gaan, 
bleek het echter een lastig  karwei te gaan worden. Het grondwater  zit 
namelijk veel dieper dan bij de pompen die begin dit jaar geplaatst zijn in 
Ndegeya. Voor deze pomp moest tot zo’n 30 meter (!) diep gegraven 
worden voordat er water werd ge vonden. Bovendien moest er gehakt en 
geboord worden door diverse lagen met erg hard gesteente, dus het was 
een flinke klus.  
Dagelijks werd er een man in het 
boorgat naar beneden gelaten en 
daar ging hij met een pikhouweel of 
met wat zwaarder gereedschap 
(afhankelijk van de aardlaag) aan de 
slag. Het uitgehakte materiaal werd 
in halve jerrycans weer opgetakeld 
en de man werd ook omhoog 
getakeld, zittend op een jerrycan. 

 
Nadat de wanden van de schacht verstevigd waren met 
betonnen ringen is de pomp installatie geplaatst, de put 
gedicht en netjes afgewerkt .  
Toen het cement goed droog was, is de pomp geplaatst  en kon 
er mooi schoon water opgepompt worden. 
Het is Bakka Godfrey en zijn mensen weer gelukt om in een 
korte tijd (maar drie weken) zo’n flinke klus te klaren.  
De officiële overdracht van de pomp aan de directie, leerkrachten en leerlingen van deze school zal 
eind januari zijn, wanneer de ‘grote vakantie’ is afgelopen en het nieuwe schooljaar begint.  
 



Einde schooljaar, dus tijd voor rapporten en grote vakantie! 
 
Het schooljaar zit erop in Oeganda en de kinderen zijn nu begonnen aan de ‘grote vakantie’.  
Alle kinderen zijn over naar de volgende klas en voor drie kinderen is dat een bijzondere stap: Ritah 
sluit haar lagere schooltijd af en begint na de vakantie (eind januari) op het voortgezet onderwijs in 
Secondary 1. Ruben en Owen hebben ‘de kleuterschool’ afgerond en zij gaan na de vakantie naar de 
lagere school, naar Primary 1.  
De overstap van kleuterschool naar lagere school is een heel officieel moment met een ‘graduation 
party’. De kinderen dragen een toga en de traditionele academische baret (‘mortarboard’) inclusief 
kwast en ze krijgen een oorkonde uitgereikt. Wij zijn trots op de schitterende resultaten van Ruben 
en we zijn supertrots dat Owen, een jongen met het Syndroom van Down, het ook zo goed heeft 
gedaan. Zeker in Oeganda is het niet gebruikelijk dat kinderen met een verstandelijke beperking naar 
een gewone basisschool gaan. We zijn blij dat de St.John Paul Mugwanya School Owen de kans geeft 
zich op deze school verder te ontwikkelen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een nieuw huisje voor Jane 
 
In onze vorige nieuwsbrief vertelden we over de slechte 
staat van het huisje van Jane: het stond op instorten en 
was te onveilig om te bewonen.  Als reactie op dit bericht 
namen twee sponsors contact met ons op met het 
prachtige nieuws dat zij een groot bedrag wilden 
sponsoren, zodat we voor Jane een nieuw huisje kunnen 
laten bouwen! 
Inmiddels is de bouw in volle gang. Jane is immens gelukkig 
en kijkt uit naar het moment dat zij met drie kinderen haar 
intrek kan nemen in dit nieuwe huisje. 
 

Rehema leert lopen 
 
Omdat Rehema’s  moeder het lopen 
niet met haar kan oefenen, komt 
Rehema nu minstens drie keer per 
week naar Jane’s huis om samen met 
haar te oefenen.  En de ontwikkeling 
gaat snel: ze kan nu ook aan de hand 
meelopen en loopt zelfs soms heel 
kleine stukjes los.  Gelukkig krijgt ze er 
steeds meer plezier in. 



Rosemary, Diana en Charity 
 
Voor u zijn dit drie nieuwe namen, maar een deel van het verhaal heeft u 
in de vorige nieuwsbrief kunnen lezen. Toen schreven we over de 
schrijnende situatie van een oude vrouw die zich over twee ernstig 
gehandicapte meisjes ontfermd heeft.   
De oude vrouw blijkt Rosemary te heten en de meisjes Diana en Charity.   
Toen Apollo bij hen op bezoek ging om meer over hun situatie te weten 
te komen, was hij erg geschokt over wat hij daar aantrof: de vrouw was 
er niet en beide meisjes zaten vastgebonden in een schuurtje. Later bleek 
dat de vrouw op zoek was naar brandhout en naar eten en omdat de 
meisjes de neiging hebben om te gaan zwerven wanneer zij niet thuis is, 
bindt ze ze vast. 
Het blijkt dat de mensen in de buurt bijzonder agressief reageren op deze 
verstandelijk zeer beperkte meisjes. Er wordt met stenen naar hen 

gegooid en ze worden met stokken geslagen, want de buren willen die meisjes niet op hun erf zien.   
Dus eigenlijk om de meisjes te beschermen, bindt Rosemary ze vast… 

Rosemary doet erg haar best om goed voor Diana en 
Charity te zorgen en we zijn nu op zoek naar een 
manier om haar hierbij te ondersteunen. We kunnen 
deze schrijnende situatie helaas niet oplossen, maar 
misschien kunnen we wel iets doen om de situatie 
beter hanteerbaar te maken. We hebben afgesproken 
dat we hen iedere maand een voedselpakket en 
brandhout geven, zodat Rosemary niet meer weg 
hoeft en de meisjes alleen en vastgebonden achter 
moet laten. We hopen dat de meisjes een paar 
dagdelen per week naar Joanne’s Library kunnen 
komen, zodat ze even in een andere omgeving zijn en 
Rosemary de handen vrij heeft. 
 

Eén nachtje geen bed , voor een bed in Oeganda… 
 
Dit was een van de thema’s van de ‘Nacht van het vmbo 
Schaersvoorde’. De leerlingen bleven een nachtje op om op die 
manier geld in te zamelen voor twee goede doelen: Serious 
Request en de actie van de Joanne Foundation om voor de 
allerarmsten in Oeganda matrassen, dekens en lakens te kopen. 
Apollo had ons verteld dat er in Ndegeya veel arme gezinnen zijn 
die noodgedwongen op de grond slapen met alleen een zeiltje, een 
dun matje of een beetje stro, omdat er geen geld is om een matras 
te kopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De vmbo-leerlingen van Schaersvoorde hebben het geweldige 
bedrag van € 1700 opgehaald en hiervan konden we voor 38 
mensen nieuwe matrassen, dekens en lakens kopen.  
Het was logistiek een hele klus voor Apollo om alle matrassen bij 
de mensen af te leveren, maar gelukkig kreeg hij hulp van een 
vriend met een pick-up truck. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De mensen die een matras en dekens kregen, waren intens gelukkig. Voor sommigen is het de eerste 
keer in hun leven dat ze op een matras kunnen slapen. 

 
 
 

Michael en het oogzorgplan voor Ndegeya 
 
In onze vorige nieuwsbrief vertelden we u over het oogzorgplan dat we met behulp van Derk Jan en 
Christien te Kiefte opgezet hebben voor de inwoners van Ndegeya. Tijdens ons bezoek aan Oeganda 
hebben Derk Jan en Christien Michael opgeleid, zodat hij nu ook zelf eenvoudige oogmetingen kan 
doen. Ook kan hij kleine reparaties aan brillen verrichten. Het is fijn om te zien dat Michael dit goed 
oppakt en hier zelfstandig mee verder gaat (op afstand begeleid en ondersteund door de Te Kieftes). 



Omdat Michael ontzettend gemotiveerd is om zich in te zetten voor de Joanne Foundation hebben 
we na goed overleg afgesproken dat hij nu gaat starten met een opleiding tot verpleegkundige. 
Michael is daar erg blij mee. 

 
Nurse Kakande wordt een dagje ouder en is erg blij dat Michael hem in de toekomst misschien kan 
gaan opvolgen. Beide mannen werken al veel samen in het oogzorgproject. Wij zijn blij dat we op 
deze manier voor continuïteit kunnen zorgen in de gezondheidszorg in Ndegeya. 
 

Diverse activiteiten 
 
In de laatste paar maanden van 2017 zijn er weer diverse activiteiten 
georganiseerd waarvan de opbrengst bestemd was voor de Joanne 
Foundation. 
Zo heeft de Protestante gemeente Bredevoort gespaard voor ‘de 
apothekerskast van nurse Kakande’. Met de opbrengst van deze actie willen 
we de gezondheidszorg in Ndegeya een positieve impuls geven.  We kunnen 
nurse Kakande extra uren inzetten en er kunnen nieuwe medicijnen gekocht 
worden. 
 
De leerlingen van vmbo 
Schaersvoorde hebben (i.s.m. 
bakker Kuipers uit Winterswijk) 
weer heerlijke speculaas gebakken 
en verkocht op de markt.  

 
 
De vierde klas leerlingen van vmbo Schaersvoorde 
hebben tijdens ‘de nacht van het vmbo’ een nachtje 
slapen overgeslagen om zo geld op te halen voor 
bedden en beddengoed voor de allerarmsten van 
Ndegeya. Elders in deze nieuwsbrief vindt u hierover 
meer informatie.  
Ook is er tijdens de diverse kerstmarkten aandacht 
gevraagd voor het werk van de Joanne Foundation. 

 



Mooie Afrikaanse stoffen 

 
In oktober hebben we uit Oeganda diverse mooie lappen stof meegenomen. Veel lappen zijn al 
verkocht op de kerstmarkt, maar we hebben nog stof over. Het is 100 % katoen van een goede 
kwaliteit (door en door geverfd). Een lap is 110 bij 190 cm en groot genoeg om een jurkje of een 
bloes  van te maken.  En de lappen kunnen ook goed als tafelkleed gebruikt worden en er kunnen 
tafellopers van gemaakt worden. Of misschien heeft u zelf creatieve ideeën…? 

 
  
Als u belangstelling heeft, kunt u een mailtje sturen naar 
info@joannefoundation.nl of even langskomen bij Arent 
en Helma in Aalten (Boomkampstraat 26).  
De foto’s geven een beeld van de diverse lappen stof die 
er nog zijn, al zijn ze in het echt mooier dan op de foto.  
De lappen kosten € 10 euro per stuk of 2 lappen voor   
€ 16  
 
 
 
 

Tot slot 
 
We hebben 2017 achter ons liggen en we kijken met een goed gevoel terug op dit afgelopen jaar: er 
is hard gewerkt en we hebben met uw hulp veel kunnen realiseren. Hartelijk dank hiervoor! 
We willen in 2018 op de ingeslagen weg verder en we zijn erg blij met uw betrokkenheid en met uw 
steun.  
Hierdoor kunnen we het werk dat Joanne in Oeganda gestart is voortzetten.  
 
 
Met een hartelijke groet, 
het bestuur van de Joanne Foundation,   

Anja, Elske, Arent en Helma  

 

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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