
 

 

             December 2016 
Het is alweer twee maanden gelden dat Arent en Helma een bezoek hebben gebracht aan Oeganda. 
Er zijn toen mooie plannen en goede afspraken gemaakt over waar de Joanne Foundation zich in de 
komende tijd op wil gaan richten, zoals o.a. het waterproject en de latrines van de Little Stars School 
In deze nieuwsbrief vindt u uitgebreide informatie over de ontwikkelingen, want er is hard, héél hard 
gewerkt in Oeganda……. 

 
 

Een huisje voor Jovia en haar kinderen 
 
In het reisverslag van oktober  schreven we over onze plannen om voor Jovia een huisje te laten 
bouwen op het stukje grond dat ze een tijdje geleden heeft gekocht van de opbrengst van haar 
winkeltje. 
We vinden het fijn om u te vertellen dat het huisje bijna klaar is en Jovia en haar kinderen kunnen 
hun geluk niet op! 
Apollo is nauw betrokken bij de werkzaamheden.  Hij gaat bijna dagelijks naar de geldautomaat van 
de bank en gaat vervolgens cement, stenen, hout enz. kopen. Helaas heeft de geldautomaat soms 
kuren en kan er geen geld opgenomen worden en dan liggen de werkzaamheden tijdelijk stil….. Toen 
wij hem er op wezen dat wij zijn betrokkenheid en zijn supervisie erg waarderen, maar dat het 
volgens ons echt zijn taak niet is om bouwmaterialen te kopen en zo vaak op de bouwplaats 
aanwezig te zijn zei hij: “Het is beter om de werkzaamheden goed te volgen, want dan werken de 
bouwvakkers beter door. Bovendien kan ik in de gaten houden of ze wel de juiste verhouding zand 
en cement mengen, want sommige bouwvakkers gebruiken teveel zand en te weinig cement en dan 
houden ze het cement zelf. Ook worden er veel materialen van de bouwplaats gestolen, dus daarom 
koop ik steeds kleine hoeveelheden, zodat ze weer even verder kunnen bouwen”. 
Hij vertelde ook dat de bouwkosten lager komen te liggen, wanneer hij de materialen koopt, want hij 
onderhandelt goed over de prijs.  Wat een geweldige man is deze Apollo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Waterproject  
 
Tijdens ons bezoek in oktober konden we zien dat er erg hard gewerkt is aan de eerste waterpomp . 
Binnen  negen dagen was deze eerste pomp operationeel. Inmiddels zijn we een paar weken verder 
en wij zijn blij u te kunnen vertellen dat er inmiddels drie pompen klaar zijn! 
De hele bevolking van Ndegeya helpt mee:  de vrouwen egaliseren de grond, de mannen graven de 
put en het hele dorp sjouwt de spullen naar de plaats waar gebouwd wordt. 
De dorpshoofden hebben afgesproken dat iedere pomp zijn eigen ‘water comité’ moet hebben en 
Bakka Godfrey, de aannemer die de werkzaamheden begeleidt, leert de leden van dit comité hoe ze 
de pomp moeten onderhouden. Verder hebben de dorpshoofden ook afgesproken dat de bevolking 
van Ndegeya zelf ook een bijdrage moet leveren voor het gebruik van deze pompen: iedere maand 
moeten zij 500 shilling betalen (dat is € 0,13 ) Het ‘water comité’ zorgt voor de inning en van dit geld 
wordt het onderhoud betaald. 
Zo creëren we ‘eigenaarschap’ , de mensen beschouwen deze pomp ook echt als hùn pomp.  
Inmiddels zijn de werkzaamheden voor pomp vier ook gestart. … en we hopen ook pomp 5 en 6 nog 
te kunnen realiseren. 
We willen de Protestante kerk Bredevoort met hun actie “Een put in de kerk”, Mondiaalten en alle 
andere sponsors heel hartelijk dank voor hun bijdragen! 
Samen maken we echt een verschil! 
 
Een klein fotoverslag….. 
 

 



 

 

De bewoners van Ndegeya zijn erg blij met het schone water waar ze nu over kunnen beschikken. 
Hier kun je goed het verschil zien: een flesje water uit het moeras en een flesje water van de nieuwe 
pomp!  

 
We hopen met het plaatsen van deze pompen een bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen 
van ziektes als gevolg van het slechte en verontreinigde water, zoals cholera, typhus, hepatitus enz.  
Water halen bij een pomp is ook om andere redenen veiliger dan water uit een moeras halen, want 
in het verleden blijken er weleens kinderen verdronken te zijn toen ze water gingen halen…  

 
Verder kregen we nog heel verrassende 
reacties van dorpsbewoners: één van de 
vrouwen zei dat ze blij was dat de was nu 
eindelijk schoon werd. Tot nu toe konden ze 
alleen wassen met vies water en de kleren 
werden daar niet echt schoon van.  
En één van de kinderen was ook trots op dit 
schone water. Hij zei: “Dit water lijkt op het 
water dat rijke mensen drinken uit de flesjes 
die ze kopen “ 

  
 

Een schrijnende situatie…. 
 

Hanifa is een blinde, alleenstaande moeder. Haar zoon Rayan is 8 jaar oud 
en de kleine Rehama is 2 jaar oud. Omdat Hanifa zelf niet in staat was om 
in het levensonderhoud van haar gezinnetje te voorzien, heeft haar 
moeder haar altijd geholpen. Ze had een winkeltje en met de opbrengst 
hiervan was ze  instaat haar blinde dochter en kleinkinderen te helpen. 
Maar omdat zij ziek werd, heeft ze haar winkel moeten sluiten en al haar 
geld ging op aan medicijnen en doktersrekeningen. Ze kon niet meer voor 
Hanifa en haar kinderen zorgen.  
Gevolg is dat de situatie nu erg schrijnend is; beide kinderen zijn ernstig 
ondervoed: Rayan heeft een oedeembuikje en Rehama heeft een grote 
groei- en ontwikkelingsachterstand opgelopen als gevolg van de 
ondervoeding. 



 

 

We willen deze mensen graag helpen. 
Onze verpleegkundige Kakande heeft 
beide kinderen onderzocht en ook oma 
heeft medische zorg gekregen.   
We willen dit gezin eerst  helpen met 
goede voeding en daarna hopen we ook 
oma te kunnen helpen met het weer 
opzetten van haar winkeltje, zodat ze zelf 
weer voor haar dochter en kleinkinderen 
kan zorgen. 
 

 

Een assistent voor Apollo: Jane Mwenyango 

Zoals jullie waarschijnlijk wel gemerkt hebben is Apollo, de coördinator van de Joanne Foundation in 
Oeganda, een bijzondere man. Hij is enorm betrokken bij zijn werk en zet zich voor meer dan100 % in 
voor zijn taken. Hij werkt erg hard en houdt ons heel goed op de hoogte van alle activiteiten waarbij 
de Joanne Foundation betrokken is. We prijzen ons dan ook erg gelukkig met deze man. Maar we 
realiseren ons dat het een kwetsbare situatie is: wanneer er iets met hem gebeurt, wie kan het werk 
dan van hem overnemen? Bovendien is Apollo  erg druk, dus een helpende hand zou zeer gewenst 
zijn. We hebben er daarom bij Apollo op aangedrongen dat hij op zoek zou gaan naar een assistent.   

We zijn blij u te kunnen vertellen dat hij iemand 
gevonden heeft die hem zal gaan assisteren: 
Jane. 
Jane is een vrouw van 43 jaar en moeder van 
vier kinderen. Jane woont ook in Ndegeya en 
kent het gebied waar veel van onze activiteiten 
plaatsvinden en de mensen die daar wonen dus 
ook goed. Ze wil graag voor de Joanne 
Foundation werken omdat ze wil meehelpen de 
situatie van  de allerarmsten te verbeteren. 
 

Op deze foto ziet u Jane (re) op bezoek bij Hanifa en de kleine Rehama. 
Begin december heeft Apollo malaria gehad en is een tijd flink ziek geweest. Hij was erg blij dat het 
werk kon doorgaan, want Jane heeft hem in die periode goed vervangen. Wij zijn erg blij dat Jane 
onze gelederen is komen versterken! 

 

Latrines Little Stars School in Mateete 
 
Wij zijn erg blij dat er veel positieve reacties zijn gekomen op ons verzoek om financiële hulp voor het 
probleem waar de Little Stars School voor staat: de dreigende sluiting van de school.  
Het probleem is dat er te weinig latrines zijn,  slechts vijf voor de 620 leerlingen van de school en 
deze latrines zijn destijds niet diep genoeg gegraven en zitten dus vol. Verder staan deze latrines te 
dicht bij de watertank en de slaapzalen. Er was dus dringend behoefte aan geld voor nieuwe latrines. 
Op dit moment hebben we genoeg giften ontvangen om negen latrines te kunnen plaatsen!  
De inspecteur had de grens bij acht latrines gelegd, dus de school hoeft niet gesloten te worden . 
Maar negen latrines voor zoveel leerlingen is nog steeds wat weinig en daarom zijn we erg blij dat 



 

 

Schaersvoorde VMBO eind december tijdens ‘de nacht van het vmbo’ ook actie gaat voeren om geld 
op te halen voor nog meer latrines.   
We hopen dat er straks twaalf latrines gebouwd kunnen gaan worden. 
De werkzaamheden zullen eind december starten want de aannemer is op dit moment nog bezig met 
het huisje van Jovia…. 
 

 

Graduation Jireh 

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: Brenda en Tendo sluiten 
hiermee hun lagere schooltijd af en beginnen na de vakantie op 
het voortgezet onderwijs in Secondary 1.  
 
En kleine Jireh heeft ‘de kleuterschool’ afgerond en gaat na de 
vakantie naar de lagere school, naar Primary 1.  
De overstap van kleuterschool naar lagere school is een heel 
officieel moment met een officiële ‘graduation party’.  
Prachtig om die kleine meid zo trots te zien!  
Wij zijn ook trots op haar en op de mooie resultaten! 

 
 
 

 

Water voor water 

We vertelden u in de nieuwsbrief van april jl. over de leuke actie 
van Hotel Stad Munster in Winterswijk:  ze hebben een klein 
bedrag in rekening gebracht wanneer er op verzoek van de gast 
kraanwater bij het eten geserveerd werd. De opbrengst hiervan,  
€ 367,50, is gedoneerd aan de Joanne Foundation. 
We hebben in overleg met Stad Munster besloten dit bedrag te 
bestemmen voor een van de waterpompen van Ndegeya.  
Een mooi gebaar: water voor water….  



 

 

 

Speculaas actie vmbo Schaersvoorde Aalten 
 

 
Ook dit jaar was de speculaasactie weer een 
groot succes. Er waren in oktober al 
bestellingen binnengekomen van mensen die 
bang waren dat deze heerlijke speculaas snel 
op zou zijn. En dat bleek heel verstandig te zijn, 
want alle pakjes speculaas waren in korte tijd 
uitverkocht. We willen de leerlingen van 
Schaersvoorde en bakker Kuipers uit 
Winterswijk hartelijk bedanken voor hun inzet 
en voor deze mooie actie! 
 
 

 

Tot slot 
 
Het is december en het jaar loopt bijna ten einde. We kijken met een goed gevoel terug op afgelopen 
jaar: er is hard gewerkt en we hebben, met uw hulp, veel kunnen realiseren. Hartelijk dank hiervoor! 
We willen volgend jaar 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.  
 
 
We willen u en de uwen heel mooie kerstdagen wensen 
en een liefdevol en goed 2017. 
 
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. 

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

