
 

Verslag van het bezoek aan Oeganda - Oktober 2016 

In oktober hebben Arent en Helma Noordink weer een bezoek gebracht aan Oeganda. Van 11 tot 21 

oktober hebben ze samen met hun vrienden Brecht en Arjen alle gezinnen, scholen en projecten 

bezocht waar de Joanne Foundation bij betrokken is. Dit is het verslag van hun bezoek. 

 

Phionah 

Het is inmiddels al een traditie dat we op de eerste dag van ons bezoek 
aan Oeganda Phionah ontmoeten, zo ook deze keer. Phionah werkt, 
woont en studeert in Kampala, dus is het handig om daar af te spreken. 
Het is mooi om te zien hoe deze jonge vrouw zich ontwikkeld heeft van 
een heel stil, schuchter en onzeker meisje in 2006 tot een zelfbewuste 
jonge vrouw van 22 jaar. Destijds werd nota bene getwijfeld aan haar 
intelligentie! We zijn dus erg trots dat ze nu met het voorlaatste jaar 
van haar lerarenopleiding bezig en ze doet het prima. De resultaten zijn 
goed en de school waar ze nu als klassenassistent werkt, wil haar 
volgend jaar graag als leerkracht aanstellen. 
 Ze werkt hard: ‘s morgens lesgeven van 8 tot 1 uur, dan van 2 tot 7 zelf 
in de schoolbanken en daarna nog studeren en haar lessen 
voorbereiden.  

 

Tendo, Agape en Miracle en de Little Stars school 
 

Het was heerlijk om de blijde gezichten van Tendo, 
Agape en Miracle weer te zien toen ze ons zagen. Het 
blijkt dat ze het alledrie goed doen. Tendo heeft 
binnenkort haar afsluitende examens en dan gaat ze de 
basisschool verlaten.  
De leerkrachten verwachten dat ze die toetsen wel zal 
halen en dan gaat ze na de kerstvakantie naar het 
voortgezet onderwijs, vermoedelijk in Masaka. Agape 
blijkt een hele slimme knul te zijn en is niet zo dwars en 
eigenwijs meer als een tijd geleden.  

De leraren zijn heel tevreden over hem.  En ook de kleine Miracle doet het ook goed. 
 
De Little Stars school is de school die we de afgelopen tijd, met steun van de sponsors, hebben 
kunnen helpen met nieuwe schoolbankjes, cementen vloeren, schoolborden, dakgoten en een 



watertank en nieuwe wasgelegenheden. Iedereen is daar erg blij mee en het heeft ook een 
toestroom van nieuwe leerlingen opgeleverd. Nu is er recent een bezoek geweest van een 
gezondheidsinspecteur en die signaleerde een groot probleem en dreigt de school te gaan sluiten 
wanneer dat probleem niet wordt aangepakt. Er zijn nu voor ongeveer 620 leerlingen 5 “wc’s” 
(latrines) beschikbaar en dat is veel te weinig. Bovendien zijn de latrines destijds niet diep genoeg 
uitgegraven en zitten ze nu helemaal vol…..het stonk er dan ook vreselijk. Een bijkomend probleem is 
dat de huidige wc’s te dicht bij de watertank en bij de slaapzalen staan.  
Conclusie van de inspecteur: wanneer die situatie niet wordt aangepakt gaat de school dicht. 
 

 
Links de 5 overvolle latrines, die te dicht bij de watertank en de slaapzaal staan 

 
We zijn geraakt door dit verhaal, want het zou toch zo jammer zijn wanneer deze school, waar zo 
hard gewerkt wordt om goed onderwijs te verzorgen in deze afgelegen regio en waar sponsors 
zoveel geld in geïnvesteerd hebben, dicht zou moeten. We hopen dus dat we sponsors vinden die 
ons willen helpen bij het realiseren van een aantal nieuwe latrines…... 

 

Jovia 

 
Jovia is de moeder van Tendo, Agape en Miracle en is een hardwerkende 
vrouw en lieve moeder voor haar kinderen. Ze was destijds een goede 
vriendin van Joanne, dus zij heeft ook een speciaal plekje in ons hart. We 
hebben besloten een klein huisje voor haar te laten bouwen op het lapje 
grond dat ze zelf vorig jaar heeft gekocht van haar spaarcentjes.  

 
Op dat lapje grond verbouwt ze bonen, 
cassave, koffie, mais, bananen enz.  
Ondanks de grote droogte van de afgelopen 
tijd staat alles er redelijk goed bij.  
Je kunt zien dat ze veel aandacht besteedt aan 
haar groentetuin en alles goed onderhoudt. Ze hoopt de oogst straks 
te kunnen verkopen.  We hebben met Jovia afgesproken dat we, 
wanneer haar nieuwe huisje klaar is, ook een varkensstal gaan 
bouwen en een paar biggen voor haar zullen kopen:  één beer en 5 
zeugen.  Het houden van varkens is een behoorlijk lucratieve 
bezigheid in Oeganda, dus we hopen dat ze straks in staat zal zijn 
helemaal in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien. 



Jennifer en haar kinderen Brenda, Joanitah, Jireh en Daniel. 

 
Daniel, het jongste kind van Jennifer bleek in het 
ziekenhuis te liggen toen we in Oeganda 
aankwamen. Hij had longontsteking en malaria en 
lag aan het infuus. Hij was flink ziek, had koorts, 
maar gelukkig was hij na een paar dagen weer  
opgeknapt, mede dankzij de goede medische zorg 
en het feit dat hij in goede conditie verkeert, 
dankzij een sponsor die maandelijks een 
voedselpakket voor hem sponsort.  

 
 
We hebben de zusjes Brenda, Joanitah en Jireh opgezocht op hun 
school. Het was erg fijn om hen weer te zien. Brenda zit nu in P7 en dat 
is de hoogste klas van de basisschool. Zij gaat volgend jaar dus naar het 
voortgezet onderwijs. Ze heeft ons vol trots de hele school laten zien en 
kennis laten maken met haar docenten.  Ook met Joanitah en Jireh gaat 
het goed. 
Het was fijn om te zien dat de drie zusjes (die alledrie op school wonen) 
naast elkaar mogen slapen in de slaapzaal en Brenda zorgt goed voor 
haar kleine zusjes. 
 
 
 
 

Dagje uit naar Lake Nabugabo 

 
“Een dagje uit met de kinderen” is in Nederland 
eigenlijk een vanzelfsprekendheid, maar in 
Oeganda komt het sporadisch voor dat een gezin 
gezellig samen een dagje op stap gaat. Reden 
hiervoor is dat hier eigenlijk geen geld voor is. Wij 
proberen tijdens ons bezoek altijd een dag met een 
gezinnetje op stap te gaan en dit jaar is het gezin 
van Apollo mee geweest naar een meertje in de 
omgeving.  
 
 
Dus met een gehuurd busje gingen we met 7 
volwassenen ( Apollo en zijn vrouw Innocent, Henry 
de chauffeur en wij viertjes) en 6 kinderen: Ron, 
Ritah, Ruben, en baby Arent ( de kinderen van 
Apollo) Hannah ( dochter van Henry) en Owen naar 
Lake Nabugabo. De kinderen moesten allemaal vrij 
van school vragen want zaterdag is een gewone 
schooldag in dit land.  



Het was fijn om de kinderen nu een hele dag mee te maken. We waren vooral erg onder de indruk 
van het feit dat Owen, het 9 jarig jongetje met het syndroom van Down, dat sinds vorig jaar ook in 
ons programma zit,  in één jaar zo’n goede ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het feit dat hij nu naar 
een gewone basisschool gaat heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. 
             

 
 
 
Het was een heerlijke dag, de kinderen hebben lekker gespeeld, 
gefrisbeed, geschommeld, gezwommen en zowel de ouders als 
de kinderen hebben genoten van een feestmaaltje: een grote 
tilapia vis met frietjes.  
 

 
 

Gezondheidsprogramma in Ndegeya 
 
Zoals jullie weten is de Joanne Foundation begin dit jaar gestart met een gezondheidsprogramma 
voor chronisch zieke ouderen die geen geld hebben om van de reguliere gezondheidszorg gebruik te 
maken en afhankelijk zijn van hulp van anderen. Sinds maart bezoekt nurse Kakande deze mensen en 
verleent medische en verpleegkundige zorg, daar waar nodig. Het was voor ons dus de eerste 
kennismaking met deze zeer betrokken man. Samen met Apollo wordt bekeken welke mensen in 
aanmerking komen om deel te kunnen nemen aan dit programma.  

Momenteel zijn er 32 mensen die door nurse Kakande bezocht 
en medisch begeleid worden. Iedere maand stuurt Kakande ons 
een uitgebreid verslag van zijn werkzaamheden en houdt ons 
zo op de hoogte. We hebben een goed gesprek gehad en goede 
afspraken kunnen maken over de prioriteiten die gesteld gaan 
worden de komende tijd, want je kunt per slot van rekening 
niet iedereen helpen… We hebben van apotheek Koeweide en 
drogisterij Pennings veel medicijnen meegekregen en daar was 
hij erg blij mee.  
 
We gaan een waterpomp laten slaan (daarover later meer) en 
nurse Kakande wil dat moment aangrijpen om de bevolking van 

Ndegeya voor te lichten over het belang van schoon drinkwater en de risico’s van het gebruik van 
vervuild water. We hebben afgesproken 50 jerrycans beschikbaar te stellen voor needy families, 
waar zij het schone (gekookte) water in kunnen bewaren. 
Optiek te Kiefte uit Dinxperlo had een aantal brillen meegegeven en we hebben met Kakande de 
mogelijkheden besproken om in de toekomst wellicht ook aandacht te besteden aan oogzorg, 
oogmetingen en het verstekken van brillen. Optiek te Kiefte heeft aangegeven hier een rol  in te 
willen spelen. We houden u op de hoogte. 



Gesprek met de dorpshoofden 
 
De dorpsgemeenschap van  Ndegeya bestaat uit zeven kernen en in dit gebied vinden veel 
activiteiten van de Joanne Foundation plaats, o.a. een gezondheidsprogramma en een 
waterprogramma. Het succes van beide programma's op de lange termijn is sterk afhankelijk van de 
mate waarin er verbinding gemaakt kan worden met de plaatselijke gemeenschap.  

 
Het leek ons en Apollo een goed idee dat wij zouden 
kennismaken met de dorpshoofden en samen met hen 
zouden bekijken waar de grootste zorgen liggen en welke 
mogelijkheden wij hebben om deze arme dorpsgemeenschap 
te ondersteunen. 
Er werd dus een bijeenkomst belegd waar wij de 
dorpshoofden konden ontmoeten. Het was een heel 
bijzondere en waardevolle bijeenkomst.  
 

Doel was om de verbinding te maken en de samenwerking te vragen. Samenwerking in het 
gezondheidsprogramma door het vanuit alle dorpen door te geven aan nurse Kakande als er iemand 
geholpen moet worden, zelfs bij nacht en ontij. Samenwerking in het waterprogramma door vanuit 
de leiders van de gemeenschap verantwoordelijkheid te nemen voor goed gebruik en het benodigde 
onderhoud van de pomp. 

De mensen spraken hun grote waardering uit voor alles wat Apollo 
voor deze dorpsgemeenschap doet. We hebben uitgebreid 
stilgestaan bij het gezondheidsprogramma waar de Joanne 
Foundation begin dit jaar, samen met Kakande mee gestart is en we 
hebben goede afspraken gemaakt over het melden van schrijnende 
situaties bij chronisch zieke ouderen. Verder hebben we de bouw 
van de waterpomp met de dorpshoofden besproken en iedereen 
was erg blij dat de werkzaamheden al begonnen zijn. Deze pomp zal 
in een grote behoefte voorzien, gezien het feit dat de mensen van 
Ndegeya nu vaak hun water uit een poeltje met vervuild water 
moeten halen.  
Een van de dorpshoofden gaf wel aan dat het gebied van de 
Ndegeya community vrij uitgestrekt is en dat voor sommige mensen 

de afstand te ver zal zijn om bij deze pomp water te gaan halen. Hij vroeg dan ook of wij in 
overweging wilden nemen om misschien nog meer pompen te plaatsen.  
Wij zijn zeker van plan hiernaar te gaan kijken en op dit moment kunnen we eigenlijk al wel stellen 
dat we ook voldoende sponsors hebben voor drie pompen! 
 

De waterpomp. 
 
Het gesprek dat we met de aannemer hadden, gaf ons veel vertrouwen. Hij dacht goed met ons mee 
en benadrukte ook dat het van groot belang is dat de inwoners deze pomp echt als hún pomp zien en 
zich ook verantwoordelijk voelen voor het goed onderhouden van deze pomp. De eigenaar van de 
grond heeft een stukje van 15 x 15 meter gratis beschikbaar gesteld, maar we hebben wel samen een 
contract opgesteld waardoor ook in de toekomst niemand recht kan doen gelden op deze pomp. 
Michael, de zoon van de eigenaar van de grond, en een paar andere jonge sterke mannen uit 
Ndegeya, hebben samen al het graafwerk voor hun rekening genomen. We waren zeer onder indruk 
van het harde werken….  



Op zaterdag zijn de graafwerkzaamheden gestart, op zondag zaten ze op ongeveer 4 meter diepte, 
op maandag werd het water bereikt op ongeveer 6 meter en is er nog een stukje doorgegraven en op 
dinsdagmorgen was de constructie klaar en moest alles verder uitharden.  
Maandag een week later, dus 9 dagen na de start van de graafwerkzaamheden, werd de pomp 
geplaatst en was de pomp operationeel. Al het graafwerk werd met de hand gedaan! 

 
Na 1 dag graven…..                                           na 2 dagen…………. 

                              na drie dagen…… 

 
 
 
 
 
….de pomp is operationeel. 

 
We zijn erg blij dat we dankzij de Protestantse kerk in 
Bredevoort en twee bevriende echtparen die allebei o.a. hun 
40 jarig huwelijksfeest vierden, op dit moment al 3 pompen 
kunnen laten plaatsen in Ndegeya…… nu nog 3 pompen te 
gaan….. 
 
 

Grace 
 
Eigenlijk zit Grace niet meer in het sponsorprogramma omdat 
zij inmiddels haar studie heeft afgerond en als leerkracht aan 
het werk is op een basisschool. Maar omdat zij destijds een 
heel bijzondere band had met Joanne, blijven we haar 
natuurlijk goed volgen. Ze is getrouwd met Bonny en is nu 6 
maanden zwanger. In januari wordt haar eerste kindje 
verwacht. Het was heerlijk om haar weer te zien en het is nog 
steeds de vrolijke goedlachse meid die ze altijd al was. Ze is 
helemaal happy met haar man, haar baan en haar 
zwangerschap. Ze verhuist binnenkort naar een huisje vlakbij 
de school waar ze werkt en ze is van plan om te blijven 
werken wanneer het kindje is geboren. Ze was erg blij met de 
babykleertjes die we voor haar hadden meegenomen. En ze 
is, sinds ze 9 jaar geleden met Joanne in een huisje woonde, 
dol op rookworsten, dus ook dit jaar brachten we, tot haar 
grote plezier, weer wat rookworsten voor haar mee…. 

 



Godfrey 
 
We leerden Godfrey een jaar geleden kennen. Zijn onderbenen 
zijn niet ontwikkeld en hij loopt op handen en knieën. Hij is 
ondanks deze beperking heel mobiel en beweegt zich heel 
gemakkelijk: hij klimt met het grootste gemak in bomen en hij 
bewerkt zelf het land. Maar langere afstanden afleggen is lastig, 
dus hebben we vorig jaar dankzij bemiddeling van het Liliane 
Fonds een handbike voor hem kunnen regelen. Hij was daar erg 
blij mee, maar hij ging regelmatig samen met zijn broertje Fred 
lekker crossen met deze handbike, met als gevolg dat de fiets nu 
kapot is…. Tja, ook hier zie je kwajongensstreken ….. 
Toen we hem opzochten liet hij ons vol trots een zelfgemaakte 
radio zien. Tot onze grote verbazing kwam er ook echt geluid uit! 
Godfrey is met zijn 14 jaar nog nooit naar school geweest en nu 
hebben we afgesproken dat hij volgend jaar naar de basisschool 
gaat om te leren lezen en schrijven.  
We hopen dat hij daarna een vakopleiding tot monteur  kan gaan 
volgen. 

 

De Ndegeya Church of Uganda primary school 
 
Deze basisschool is sinds het bezoek van ons bestuurslid Anja in februari bezig met een 
leesbevorderingsproject. Samen met My Book Buddy heeft de Joanne Foundation ervoor gezorgd dat 
er in alle klaslokalen een boekenkast staat, gevuld met leesboeken op het leesniveau van de 
kinderen. Doel van ons bezoek nu was om te kijken hoe dit project verloopt en we waren blij om te 
constateren dat er op deze school nu een intensief leesprogramma is. De leerlingen lezen nu 
gemiddeld 3 boeken per periode, dus zo’n 9 boeken per jaar. Iedere week mogen de leerlingen voor 
de klas voorlezen uit hun favoriete boek. De directie en de docenten zijn blij met deze goede 
ontwikkeling. 

 
 



Joanne’s Library and Reading Club 
 
In het huis van Apollo en Innocent is er een ruimte ingericht als Library and Reading club. Dagelijks 
komen er wel 40 kinderen om te (leren) lezen en om te spelen met het educatieve speelgoed. In de 
weekenden en in de vakanties komen er vaak 80 kinderen. 
Innocent is van oorsprong onderwijzeres en met veel 
enthousiasme leert ze de kinderen lezen.  
De meeste kinderen die JL&RC bezoeken gaan niet naar school 
omdat de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen.  
Van Messink&Prinsen hadden we veel schriften, pennen en 
ander materiaal meegekregen om uit te delen en de kinderen 
waren daar heel blij mee.  
 
Sinds kort is er een nieuwe kast bijgekomen en we hebben weer een stapel nieuwe leesboeken 
gekocht. Ook hadden we weer mooi speelgoed meegebracht, dus de kinderen kunnen voorlopig 
weer vooruit. 
Het was voor ons een bijzonder moment dat we het spandoek konden ophangen dat we hebben 
laten maken voor Joanne’s Library….. 
 

 
 

“Save for Health Uganda”, ziektekostenverzekering  
 
Ook een jaarlijks ritueel is het verlengen van het contract met 
de organisatie waar we een ziektekostenverzekering hebben 
afgesloten voor 13 kinderen. De premie bleek bijna 
verdubbeld te zijn! Toch hebben we de premie weer betaald 
voor een jaar en hierdoor is er voor deze kinderen geen 
drempel meer naar goede medische zorg indien nodig. Zoals 
eerder vermeld lag de kleine Daniel in het ziekenhuis ivm 
longontsteking en malaria en we zijn blij dat door deze 
verzekering hij nu goede medische zorg heeft gekregen. 



Drie oude dames  
 
We hebben een kort bezoekje gebracht aan 
de “drie oude dames” waar we al eerder over 
verteld hebben. Het gaat hier om twee zussen 
van bijna 100 jaar en zij worden verzorgd 
door een “jongere” vrouw van 84 jaar….. 
Dankzij het feit dat de wijkverpleegkundige 
Kakande nu wekelijks een bezoek brengt aan 
deze dames, gaat het gezien hun leeftijd nu 
redelijk goed met hen.  
 
 

We hebben voor hen bonen, rijst en maismeel  laten kopen en de vloer van hun hutje wordt  
binnenkort met cement aangestreken zodat ze niet meer op het zand zitten (met alle gevolgen van 
dien, zoals jiggers).  
 

Mooie spullen….. 
 
 Van verschillende mensen,  bedrijven en organisaties hebben we mooie spullen meegekregen voor 
de mensen in Oeganda. We hebben dit aan Apollo overhandigd en hij zorgt ervoor dat alles goed 
verdeeld wordt en terecht komt bij de mensen die het het hardst nodig hebben.  Naast de al eerder 
genoemde spullen hebben we ook een smartphone meegekregen van Optie 1, van Voskuil en de 
Welkoop uit Aalten groentezaden, van diverse mensen speelgoed en baby- en kinderkleding en van 
een zaalvoetbalvereniging uit Zwolle, WRZV De Boog,  hebben we veel sportkleding en 
trainingspakken  meegekregen.  

  
 
 
 
Die meneer  rechts was zielsgelukkig met zijn nieuwe “broek en  
jas” en Apollo vertelde ons later dat deze man nu niets anders  
meer draagt dan dit trainingspak.   
 
 
 
 
 



Apollo en zijn gezin 
 
 
Het was heel fijn om weer een tijdje intensief met  Apollo en Innocent op te 
trekken. We hebben kennisgemaakt met baby Arent en wat een leuk 
mannetje is dat! In de 10 dagen dat we er geweest zijn hebben we hem niet 
één keer horen huilen.  
 
Op de eerste dag van ons bezoek hebben we samen met Apollo de 
activiteiten van afgelopen jaar geëvalueerd en we zijn blij dat we vast 
kunnen stellen dat alle activiteiten goed lopen. En op de laatste dag van ons 
bezoek hebben we onze plannen voor het komende jaar op een rijtje gezet 
en daarbij goed gekeken naar de haalbaarheid van deze plannen. Ook 
hebben we de financiële verantwoording goed doorgenomen.  
 
 

We zijn iedere keer weer onder de indruk van 
Apollo en zijn manier van werken, zijn 
transparantie en zijn behoefte om goed met ons 
te communiceren. We prijzen ons gelukkig met 
het feit dat hij al onze activiteiten in Oeganda zo 
goed coördineert. Zonder hem zouden we niet 
kunnen doen wat we nu doen.  
Het feit dat Apollo onze enige coördinator is 
maakt het runnen van ons project in Oeganda 
kwetsbaar en daarom hebben we Apollo 
voorgesteld om na te denken over iemand die hem kan assisteren en in geval, ook taken kan 
overnemen. Hij begrijpt onze zorg en heeft beloofd hier goed over na te denken en op zoek te gaan 
naar iemand die hem kan assisteren. We houden u op de hoogte. 
Het was fijn om te zien dat op de bijeenkomst met de dorpshoofden Apollo’s inzet voor de bevolking 
van Ndegeya zo enorm gewaardeerd werd.  
 
Inmiddels zijn we weer thuis en kijken we terug op een mooie tijd in Oeganda,  omdat het goed gaat 
met de kinderen en met alle activiteiten die we gestart zijn.  We zijn blij dat we het afgelopen jaar 
veel plannen hebben kunnen realiseren  en voor veel mensen echt verschil hebben kunnen maken. 
We willen nu vol enthousiasme gaan werken aan het uitwerken van de nieuwe plannen. 
We zijn dankbaar voor jullie betrokkenheid bij - en bijdragen voor het werk van de Joanne 
Foundation en we hopen dat we in de toekomst ook op jullie steun mogen rekenen. 

 
 
Met een hartelijke groet, mede namens onze reisgenoten 
Brecht en Arjen, 
 
Arent en Helma Noordink 
 
 
 

 

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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