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Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over de activiteiten van de Joanne Foundation in 

Oeganda. 

 

Yiga 

 
Een tijdje geleden leerde Apollo Yiga kennen, een meervoudig 
gehandicapte jongen van 15 jaar met Down Syndroom en ernstige 
groeistoornissen.  Ook zijn gebitsontwikkeling is verstoord, hij heeft 
namelijk helemaal geen tanden of kiezen.  
Yiga woont onder zeer primitieve omstandigheden bij zijn 72 jarige 
oma. Zijn moeder (vader is helemaal niet in beeld) heeft hem bij oma 
gebracht toen hij 1 jaar oud was en is vervolgens met de noorderzon 
vertrokken. Yiga heeft zijn moeder nooit bewust ontmoet.  Vanwege 
zijn bijzondere uiterlijk wordt hij veel gepest en wordt ook regelmatig 
aangevallen en mishandeld.  
 

Apollo heeft ons over deze trieste 
situatie verteld en we hebben 
besloten deze jongen en zijn oma 
een beetje op weg te helpen. 
Apollo heeft matrassen, lakens en 
dekens gekocht omdat oma en 
Yiga op de grond, op een matje, 
moesten slapen.  
Yiga had op de vuilnisbelt (twee 
verschillende!) slippers gevonden 
en een oud shirtje. Apollo heeft 
nieuwe slippers en ook wat 
nieuwe (tweedehands) kleren 
voor hem gekocht.  
Ook heeft oma een zak rijst, wat 
bonen en posho (maismeel) 
gekregen, zodat ze weer een tijdje 
wat te eten hebben.  

 
   
 

https://www.facebook.com/JoannesKinderenInOeganda/photos/pcb.1301767209921690/1301767039921707/?type=3
https://www.facebook.com/JoannesKinderenInOeganda/photos/pcb.1301767209921690/1301767039921707/?type=3


 

 

 

  
 Yiga is nooit naar school geweest en kan dus niet lezen of 
schrijven.  
Sinds kort komt hij regelmatig naar Joanne's Library and Reading 
Club, waar Innocent boekjes met hem leest en waar hij kan spelen 
met oa duplo. Yiga geniet hier intens van. 
Omdat hij bij zijn oma nauwelijks te eten krijgt, zorgt Innocent er 
voor dat hij met een goed gevulde maag weer terug gaat naar 
huis.  
 
We willen kijken hoe we deze jongen en zijn oma in de toekomst 
wellicht structureel kunnen ondersteunen 
 
 

Rehema 
 
Met de kleine, ernstig ondervoede Rehema gaat het goed. In de vorige nieuwsbrief konden we jullie 
vertellen dat zij dankzij het voedselprogramma goed in gewicht is aangekomen en nu een gezonde 
indruk maakt. Haar motorische ontwikkeling is erg achtergebleven en sinds kort krijgt ze oefeningen 
om haar spieren wat sterker te maken, zodat ze wellicht binnenkort ook kan leren lopen. 
De foto’s zijn niet van geweldige kwaliteit, maar te leuk om niet met jullie te delen….. 
 
       



 

 

Feest……want het is Visiting Day! 
 
Voor de kinderen die op school wonen is visiting day een groot 
feest. Ze zien dan na ongeveer 6 weken hun ouder(s) en jongere 
broertjes of zusjes weer. Er wordt lekker feestelijk eten 
meegebracht en limonade.  
De ouder(s) hebben de gelegenheid 
de leerkrachten te spreken en het 
werk van hun kinderen te bekijken.  
 
 Jeniffer heeft ook lekker eten 
meegebracht voor haar kinderen 
 Joanitah en Jireh.  
 
Apollo bezoekt alle visiting days van 
de kinderen die de Joanne 
Foundation ondersteunt.  
 

 
Met Godfrey, die dit jaar voor het eerst naar school gaat, gaat het 
ook erg goed.  De leraren zijn onder de indruk van het feit dat in zo’n 
korte tijd ( 5 maanden) al zo netjes heeft leren schrijven.  

 
Brenda is dit jaar gestart in het voortgezet onderwijs en op haar 
school mogen de leerlingen kiezen aan welke programma’s zij buiten 
de lessen om mee willen doen.  
Brenda heeft ervoor gekozen om bij scouting te gaan. Op de visiting 
day heeft zij als scout de rol van gastvrouw gehad en de bezoekers 
rondgeleid. Ze is heel trots op haar mooie scouts-uniform.  
In onze vorige nieuwsbrief schreven we over de zorgen die we 
hadden om Brenda, omdat moeder Jennifer haar steeds van school 
haalde om haar te laten bedelen. We hebben moeder daar op 
aangesproken en we zijn blij dat de boodschap is overgekomen. 
Er is nu geen sprake meer van verzuim.  
 
 
 
 



 

 

Miracle Joanne 
 
Zoals jullie weten brengt Apollo iedere maand een voedselpakket naar 
Miracle omdat het voor haar belangrijk is om goede voeding te krijgen, 
als ondersteuning van het HIV medicatieprogramma.  
Wij zijn blij dat het goed met haar gaat en dat de artsen tevreden zijn 
over haar gezondheidstoestand.  
Sinds begin dit jaar woont Miracle op school ( de Little Stars School) en 
de vrouw van de directeur zorgt er persoonlijk voor dat Miracle extra 
voeding krijgt en dat de door Apollo gebrachte eieren, groenten en 
melkpoeder ook echt bij Miracle terechtkomen. 
 
 
 
 

De fietsvierdaagse van PeGeWe   

Ondanks het matige weer hebben veel mensen eind juli meegefietst met de door de PeGeWe in 
Winterswijk  georganiseerde fietsvierdaagse. De opbrengst hiervan gaat naar 3 goede doelen en de 
Joanne Foundation is één van deze doelen. De exacte opbrengst is nog niet bekend, want de cheque 
wordt begin september overhandigd. Maar we kregen bericht dat we wel rekening konden houden 
met een bedrag van rond de € 2000! Hier zijn we heel erg blij mee. 
Dit geld gaan we bestemmen aan de bouw van een watertank en een varkensstal voor Jovia. 
Omdat het belangrijk is dat de watertank vóór het begin van regenseizoen klaar is, is Apollo 
onmiddellijk aan de slag gegaan om een bedrijf te vinden die deze watertank kan gaan plaatsen. 
De bouw is inmiddels gestart en er wordt hard gewerkt, dus we verwachten dat de tank klaar is 
voordat de regens beginnen.    
Jovia hoopt straks wat inkomsten te verkrijgen met het fokken van varkens. 
  

We hebben al eerder verteld dat Jovia een vrouw is die van 
aanpakken weet. Toen de vrachtwagen met de stenen 
arriveerde, heeft ze zelf ook flink meegeholpen  met het 
uitladen van de vrachtwagen 
 

 
 
 



 

 

GUV business run 
 
In onze vorige nieuwsbrief vertelde we u dat de opbrengst van de  GUV business run nog niet bekend 
was. Inmiddels is die opbrengst wel bekend en is de cheque overhandigd. 
In Aaltens Nieuws stond het volgende artikel, geschreven door Karin Stronks: 
 

AALTEN – Arent en Helma Noordink van de stichting 
Joanne Foundation kregen een fijne verrassing te 
verwerken op het AVA complex. Dat een deel van de 
opbrengst van de GUV businessrun naar Joanne 
Foundation zou gaan wisten zij. Dat GUV het bedrag 
nog eens fors naar boven zou afronden wisten ze 
niet, ook niet dat AVA een doos vol hardloopshirts en 
sportschoenen zou schenken. Op de ietwat 
schemerige dinsdagavond stonden zes blije mensen 
te applaudisseren voor deze gulle giften. Helma 
glimlacht: "Voor dit bedrag kunnen zeker zes 
kansarme kinderen een jaar naar school, geweldig!" 

 
De GUV businessrun was dit jaar voor de derde keer onderdeel van de Gerard Tebroke Memorialloop 
(GTM), die eind mei in het Aaltense centrum werd gehouden. Bedrijven konden teams van minimaal 
drie en maximaal vijf collega's inschrijven voor een bedrag van 100,- euro. GUV vond dit een mooi 
initiatief en wierp zich op als hoofdsponsor van de GTM businessrun. GUV directeur Bert van Asselt 
geeft aan: "Wij hadden meteen een goed gevoel over deze businessrun voor het goede doel. AVA kan 
het geld voor onder andere de accommodatie benutten en een jaarlijks gekozen lokaal goed doel is 
natuurlijk alleen maar prachtig!" Veertien bedrijven schreven zich dit jaar in voor de GUV businessrun, 
een 5-kilometerloop. Vanaf het begin doneert AVA '70 een deel van de opbrengst aan een goed doel. 

Dit jaar viel de keuze op de stichting Joanne Foundation. Frank Roos, PR man en fervent hardloper 
van AVA'70, vertelt: "We kiezen graag een lokaal goed doel, hierbij hebben we het vertrouwen dat het 
geld goed wordt besteed. Joanne Foundation is een bekende partij, heel Aalten weet waar Joanne 
Noordink mee bezig was. Heel Aalten kent het trieste verhaal van Joanne en ook dat haar ouders, 
samen met Vmbo scholieren en veel vrijwilligers het werk van Joanne voortzetten." Arent Noordink 
legt uit: "Dit geld gaat naar het project 'Kinderen naar school'. Wij bieden kansarme kinderen, en 
geloof maar dat daar echt kansarme kinderen leven, de mogelijkheid om naar school te gaan. Niet 
vrijblijvend maar structureel. Er wordt overigens wel inzet verwacht van de leerlingen!" 

Op de cheque staat het bedrag van 700,- euro vermeld. Bert van Asselt van GUV schudt Arent en 
Helma Noordink de hand en merkt op: "Wij zullen het bedrag naar boven afronden en maken er 1000,- 
euro van. We vinden het een prachtig initiatief, Joanne Foundation is een goed doel wat lééft in 
Aalten, ook bij ons!" Helma en Arent Noordink reageerden verrast en erg blij. Helma zegt: "Wat goed, 
voor dit bedrag kunnen zeker zes kansarme kinderen een jaar naar school!" Er werd een spontaan 
applaus gegeven, handen geschud en gezoend. 

AVA'70 had ook nog een extraatje in petto, een doos vol knalgele AVA hardloopshirts en 
sportschoenen werden aan Arent en Helma overhandigd. Frank Roos geeft aan: "Er mankeert niets 
aan de shirts, we hebben alleen een andere hoofdsponsor, daarom gebruiken we deze shirts niet 
meer. De schoenen krijgen jullie erbij, kijk maar eens of het bruikbaar is!" En weer waren Helma en 
Arent aangenaam verrast. Helma lacht: "In oktober ga ik weer naar Oeganda, en zeker kunnen deze 
sportspullen goed gebruikt worden! We moeten maar eens zien hoe we dit alles gaan regelen qua 
bagage. Het zijn geen zware goederen en het kan klein opgerold worden, ik weet zeker dat de 
mensen in Oeganda er dolblij mee zijn!" Er werd nog even nagepraat onder het genot van een kopje 
koffie. "Zeker zullen we foto's maken als we aangekomen zijn. We plaatsen altijd verslagen en foto's 
op de website over onze projecten", aldus Helma Noordink. 

 



 

 

Hanifa gaat naar de tandarts 
 
Goede gebitsverzorging beperkt zich in Oeganda tot het poetsen 
van de tanden en kiezen. Preventieve controles bij een tandarts 
zijn daar onbekend. Dat betekent dat  het gebit soms al flink wat 
schade heeft opgelopen wanneer iemand zich met kiespijn bij 
een tandarts meldt. En de tandarts heeft dan vaak geen andere 
mogelijkheid dan het trekken van de aangetaste kies. 
 

Dat was ook het geval bij Hanifa (de 
moeder van Rehema en Rayan). Ze 
had, behalve erge kiespijn, ook een 
flink gezwollen kaak. Toen Apollo ons 
dat fotootje doorstuurde, hebben we 
hem gevraagd met Hanifa naar de 
tandarts te gaan. De tandarts 
constateerde drie ontstoken en ernstig 
aangetaste kiezen die vervolgens zijn 
getrokken. Inmiddels zijn we een paar 
weken verder en de kaak heeft zich 
goed hersteld en Hanifa heeft geen 
pijn meer. 
 

 

Reisplannen in oktober 
  

In oktober wordt er weer een bezoek gebracht aan de 
projecten die de Joanne Foundation ondersteunt.  
 
Dit  keer gaan Derk Jan en Christien te Kiefte  
(optometrist uit Dinxperlo) mee om een kleinschalig 
oogzorgproject op te zetten. 
Ze willen mensen gaan opleiden in het doen van 
eenvoudige oogmetingen en verlenen van oogzorg. 
 
Netty Flierman zal met Helma de lopende projecten 
gaan bezoeken. We zullen u t.z.t. uitgebreid van dit 
bezoek op de hoogte houden via Facebook, de website 
en via de nieuwsbrief. 
 
 

 
Dank voor uw betrokkenheid bij en uw steun aan het werk van de Joanne 
Foundation.  
Samen maken we het verschil….! 
 
Met een hartelijke groet van  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. 

mailto:info@joannefoundation.nl
http://www.joannefoundation.nl/

