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Toen jullie de vorige nieuwsbrief ontvingen (eind november), was ‘de grote vakantie’ net begonnen 

in Oeganda. De kinderen zijn dan twee maanden  vrij. Inmiddels is deze vakantie afgelopen en zijn 

alle kinderen weer begonnen aan een nieuw schooljaar, want in Oeganda loopt een schooljaar gelijk 

aan een kalenderjaar en dat betekent dat alle kinderen ook naar een nieuwe klas gaan. 

 

Brenda, Joanitah en Jireh 

Brenda’s vakantie was iets korter, want zij heeft 

vanaf begin januari weer een ‘vakantiecursus’ 

gevolgd. In deze cursus wordt er herhalings- en 

verdiepingsstof aangeboden en dit geeft de 

leerlingen dus een betere startpositie en een 

steviger basis in het nieuwe schooljaar. Brenda is 

erg trots en blij dat zij deze cursus heeft mogen 

volgen. Ze start straks in P6 (vgl groep 8) 

 

Haar zusjes Joanitah en Jireh hebben zich deze 

week ook bij haar gevoegd. Moeder Jeniffer is 

hoogzwanger (de baby wordt begin februari 

verwacht).  Zoals we jullie in het verslag van onze 

reis in oktober al  

vertelden, zit Jireh niet in ons programma, maar 

gaat Steffi  (een vriendin van Joanne) zich 

ontfermen over Jireh. Steffi en haar man hebben in 

overleg met Apollo besloten dat het voor Jireh beter 

is wanneer ze naar daycare gaat, een soort 

kinderopvang waar de kinderen ook in boarding zijn, 

dus er ook wonen. Het lijkt in onze ogen niet goed 

voor zo’n jong meisje om niet meer thuis te wonen, 

maar gezien de omstandigheden thuis, is het beter 

dat Jireh dus toch in boarding gaat.  

Joanitah start straks in P1 (groep 3) 

 

 

Afgelopen week heeft Apollo alle spullen gekocht die 

nodig zijn, voor alle drie de meisjes. 

 

 



 Dit is een deel van de lijst met 

benodigdheden die de kinderen mee 

moeten brengen naar school. 

 

Apollo heeft het er afgelopen week 

dus erg druk mee gehad om voor alle 

zeven kinderen alle spullen te kopen 

en op school af te leveren.  

 

Om jullie een beetje een beeld te 

geven van de kosten die hiermee 

gemoeid zijn: we hebben afgelopen 

week ruim € 1100 overgemaakt naar 

Apollo om voor alle zeven kinderen 

het schoolgeld en de onkosten voor 

de benodigdheden te betalen. 

 

In mei  begint de tweede periode en 

dan moet er opnieuw schoolgeld 

betaald worden. De kosten zullen dan 

lager zijn omdat bij de start van het 

nieuwe schooljaar veel eenmalige 

zaken gekocht moeten worden, zoals 

matras, schooluniform enz. 

 

 

 

Zoals we jullie al eerder vertelden hadden we onze twijfels bij de nieuwe relatie die moeder Jeniffer 

had met haar nieuwe ‘man’ Frank. Wij hadden de indruk dat hij een relatie met Jeniffer was 

aangegaan omdat Jeniffer ‘rijke sponsors’ heeft en omdat Jeniffer een eigen huis en een klein stukje 

land heeft. Hij kwam er al snel achter dat dat van die ‘rijke sponsors’ niet klopt, want  ten eerste zijn  

we zijn niet rijk en ten tweede krijgt Jeniffer nooit geld van ons. Het huis waar Jeniffer woont heeft 

Joanne destijds voor haar gekocht. Wij hebben met Jeniffer afgesproken dat ze het eigendomsbewijs 

nooit aan een ander mag geven; het huis is en blijft van haar.  

En ondanks het feit dat we veel problemen met Jeniffer hebben, hebben we toch waardering voor 

het feit dat ze hier haar rug recht gehouden heeft en Frank de eigendomspapieren van het huis niet 

heeft gegeven. Dat was voor Frank een reden om haar weg te sturen en de relatie te beëindigen. En 

dat drie weken voordat ze gaat bevallen van zijn kind..….  Een trieste situatie. 

Apollo houdt een oogje in het zeil en houdt ons op de hoogte. 

 

 

 

 

 

 



Miracle, Agape en Tendo 
 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we jullie 

verteld over Tendo, de oudste dochter van 

mama Jovia. Tendo  woont sinds de vakantie 

weer bij haar moeder en bij haar (half-)zusje en 

broertje en het hele gezinnetje is erg blij weer 

herenigd te zijn. 

 

 

Miracle  begint straks in P2 (gr 4) en Tendo  gaat 

naar P6 (gr 8) Zij zijn daystudents op de Little 

Stars school en gaan dus na schooltijd weer naar 

huis.  

Agape gaat naar P4 (gr 6) en hij gaat op de Little 

Stars school in boarding. Hij gaat dus op school 

wonen en komt in de vakanties naar huis. 

 

 

 

 

Hannah 
 

Hannah heeft in de vakantie een bezoek gebracht 

aan een plastisch chirurg in Kampala (na bemiddeling 

van Steffi) en deze arts heeft de littekens van haar 

brandwonden bekeken. Hij zag geen redenen om te 

gaan opereren en heeft wat crèmes voorgeschreven 

die moeten helpen bij het herstel van haar huid. 

Steffi probeert deze crèmes in Europa te pakken te 

krijgen en mee te geven aan Anja en Jacques, 

wanneer zij in februari naar Oeganda gaan. 

Hannah heeft in de jaren dat ze in de village woonde 

een behoorlijke achterstand opgelopen, dus zij gaat 

na de vakantie naar P2 (vgl groep 4) In maart wordt 

ze 13 jaar, maar in Oeganda is het niet vreemd dat 

zo’n groot en ‘oud’  meisje  in een lage groep zit. 

 

Phionah (Meeme) 

 
Ook Phionah is weer begonnen aan haar opleiding. Zij verwacht in augustus a.s. klaar te zijn met deze 

opleiding en we zullen dan samen moeten bekijken wat ze daarna gaat doen. Het meest voor de 

hand ligt het dat ze dan aan het werk gaat, want het is een van onze uitgangspunten dat we de 

kinderen helpen totdat ze een vakdiploma behaald hebben. Maar we hebben destijds Grace ook de 



mogelijkheid gegeven om nog verder te leren, na het behalen van haar diploma kleuterleidster. Ze  

heeft daarna de ‘PABO’ gedaan en ze is nu lerares op een basisschool. Maar of Phionah die 

capaciteiten ook heeft, is voor ons nu nog niet duidelijk. 

Phionah woont in het hostel (soort studentenhuis)  dat bij de school hoort en Apollo heeft haar daar 

vorige week opgezocht. Hij maakte zich zorgen over het feit dat ze erg mager is geworden. Phionah 

geeft zelf aan dat ze  ‘nooit meer zo dik wil zijn als vroeger’, maar ja, je kunt ook té mager worden. 

Iets om goed in de gaten te houden dus …….. 

    
 

                                 Joanne en Phionah in 2007                                    Phionah in 2014 

 

Ons ‘zijspoor’, de Little Stars Junior Academy 
 

Zoals jullie weten hebben we eind vorig jaar kort actie gevoerd om de omstandigheden op de Little 

Stars school te helpen verbeteren. De leerlingen zaten op de grond, in het zand, er waren geen 

bankjes en de schoolborden waren in zeer slechte staat.  We hebben toen een oproep gedaan en 

gevraagd wie ons wilde helpen de omstandigheden op deze school te verbeteren. We zijn enorm 

onder de indruk van het feit dat we al het benodigde geld in zes (!) weken bij elkaar hadden! En nu, 

eind januari, aan het begin van het nieuwe schooljaar hebben alle acht lokalen een cementvloer, alle 

acht lokalen hebben een goed schoolbord en we hebben in totaal 120 schoolbankjes kunnen laten 

maken! Dat betekent dat er straks geen leerlingen meer op de grond hoeven te zitten! 

We zijn alle sponsors heel erg dankbaar voor hun bijdragen zodat we dit mogelijk hebben kunnen 

maken.  De directeur van de school, mr Katumba Musa en zijn team zijn ongelofelijk dankbaar. 

 

 



 

   
Oude situatie                                                                     nieuwe situatie 

 

   
 

 

Ondanks de slechte omstandigheden heeft de school vorig jaar heel goed gepresteerd. Bij de 

eindtoets die alle 41  P7 leerlingen hebben moeten maken , scoorden 31 leerlingen  1st grade,  en 10 

leerlingen 2nd grade. Niemand is gezakt.  

(Er zijn 4 grades:  1 is uitstekend, 2 is goed, 3 is matig en 4 is onvoldoende)  Deze school staat op de 

4e plaats van alle scholen in het Sembabule district.  

Dus een prachtige prestatie!  Het team heeft zo hard gewerkt en wat fijn dat wij deze school dan 

hebben kunnen helpen in het verbeteren van de werkomstandigheden. 

 

Een stichting? 
 

Zoals jullie weten hebben we altijd gezegd dat we het project ‘Joanne’s kinderen in Oeganda’ klein en 

beheersbaar wilden houden en dat we het oprichten van een stichting eigenlijk niet zo noodzakelijk 

vonden. Hier hebben we de laatste tijd veel over nagedacht en we zijn tot de conclusie gekomen dat 



het wellicht verstandiger  is om toch een stichting op te richten. We zijn nu in gesprek met een 

notaris en er wordt op dit moment hard gewerkt aan het opstellen van een stichtingsakte en het 

regelen van  andere formele zaken. Bij die formele zaken hoort ook het aanvragen van een ANBI 

status, zodat jullie giften in de toekomst ook  aftrekbaar zijn van de belastingen. We weten dat het 

ontbreken van een ANBI status voor sommige sponsors reden is geweest om te stoppen met de 

sponsoring en dat vinden we erg jammer. 

Wat overigens van belang is om te weten is dat we het allemaal nog steeds ‘klein en beheersbaar’ 

willen houden, omdat  we vinden dat je dan meer grip hebt op de zaken en de besteding van het geld 

en we naar ons idee veel beter en concreter hulp kunnen bieden. Er zal dus wat ons betreft niet veel 

veranderen in de manier van werken 

De nieuwe stichting zal de naam “Joanne Foundation” krijgen. In het te vormen bestuur van deze 

stichting zullen Arent en Helma Noordink, Elske Baron en Anja Lammers zitting nemen. 

Ook wordt er momenteel hard gewerkt aan het bouwen van een website, zodat we iedereen ook op 

die manier kunnen informeren. 

We houden jullie op de hoogte! 

Mochten jullie vragen hebben, kun je altijd bij ons terecht. 

 

Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid en jullie bijdragen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arent en Helma Noordink 

ahnoordink@gmail.com 

0543-471498 
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