
 

 

Bestuurslid Anja Lammers is in februari samen met haar man Jacques op werkbezoek geweest in 
Oeganda en in deze nieuwsbrief zal zij verslag doen van dit  bezoek. 
Maar we hebben eerst nog even mooi nieuws…… 

 

Babynieuws! 

 

Op 21 februari is Grace bevallen van een 
kerngezonde zoon, Bennett. Het verliep allemaal 
niet zo vlotjes, daarom is Bennett met een 
keizersnee  geboren.  Met Grace en haar zoontje 
gaat het goed en ook papa Bonny is heel happy 
met zijn zoon.  
En op 14 maart heeft Betty, de vrouw van 
Namallah Henry, onze chauffeur, het leven 
geschonken aan een dochter, Heather. Ook met dit 
kleine meiske gaat alles goed.  

 

Verslag van het bezoek aan Oeganda 
 
Ook dit jaar hebben wij, Jacques en Anja, vanuit de Joanne Foundation, weer Oeganda bezocht om de 
activiteiten die daar samen met Apollo opgezet zijn, te versterken en te borgen.  
Zoals ieder jaar, starten we met een werkoverleg met Apollo. We stellen een werkschema op , 
bespreken de activiteiten die we gaan ondernemen,  Apollo maakt afspraken en een tijdplanning. 
Geweldig zoals hij het overzicht heeft en alles nauwkeurig bijhoudt! 
 

Joannes Library & Reading Club 

Als eerste bezoeken we Joanne’s Library en natuurlijk Innocent en Apollo. Het was een hartelijk 
weerzien!  Baby Arent ontmoet, het jongste zoontje van Apollo en Innocent, nu acht maanden oud. 
Een schattige, mollige baby die behaaglijk bij z'n moeder op schoot zit.  In Joannes Library komen die 
middag 99 kinderen om te spelen en te lezen! Ze weten dat de ‘mzungu’s’ komen en zijn daarom in 
nog groter aantallen vanuit heel Ndegeya aan komen lopen. Een ‘sweetie’ om uit te delen hoort er bij, 
dus 99 lolly’s gekocht. Voorlopig is er geen lolly meer te vinden in de winkeltjes van Ndegeya!                                                                    
Gemiddeld komen er iedere zaterdagmiddag en zondagmiddag tussen de 50 en 80 kinderen naar 
Joannes Library. Het voorziet dus in een behoefte!   Omdat het om zulke grote aantallen kinderen 



 

 

gaat is het belangrijk dat de materialen en de inrichting van de ruimte van Joanne’s Library wat meer 
gestructureerd worden. Er komen planken aan de muur, de muren gaan geverfd worden en er komt 
een houten richel met haken voor muurplaten.                                                                                                                      
Het is prachtig om te zien hoe de kinderen genieten van het spelen, lezen en voorlezen. Petje af voor 
Apollo en Innocent voor de manier waarop ze twee keer per week en in de vakanties bijna dagelijks al 
die kinderen ontvangen! 
 

 
  

Kennismaking met Jane 

Omdat de activiteiten van de Joanne Foundation zich steeds verder uitbreiden,  kan Apollo wel wat 
assistentie gebruiken. Apollo heeft weloverwogen voor Jane als zijn assistent gekozen. Jane woont 
ook in Ndegeya, samen met haar kinderen. Jane heeft destijds, 10 jaar geleden,  ook samengewerkt 
met Joanne in het kindertehuis waar Joanne toen als vrijwilliger werkte. Wij leren Jane kennen als een 
lieve, betrokken vrouw met een groot hart voor mensen die leven onder moeilijke omstandigheden. 

En dat zijn er daar nogal wat! 
Ook Jane krijgt, net zoals Apollo destijds, een tweedehands 
laptop die door een sponsor beschikbaar is gesteld,  en een 
telefoon van de Joanne Foundation. Zo kunnen we via mail, 
WhatsApp en foto’s met elkaar communiceren.   
Tijdens ons verblijf in Oeganda krijgt Jane  computerlessen  
van Jacques. Ze blijkt een snelle leerling te zijn.  Al gauw 
heeft Jane heel wat digitale vaardigheden onder de knie. 
Maandelijks ontvangt ze een toelage vanuit de Joanne 
Foundation voor het werk dat ze verricht. Jane is blij met het 
werk dat ze voor de Joanne Foundation kan doen.  
En wij zijn blij met Jane! 

 

Nurse Kakande en het gezondheidsprogramma voor Ndegeya 
 
Een mooi weerzien in de ‘kliniek’, de patiëntenkamer in het huis van nurse Kakande. We 
complimenteren hem met de wijze waarop hij het gezondheidsprogramma inhoud geeft. 



 

 

Er zijn veel arme mensen in de community Ndegeya, dat uit acht kleine dorpjes bestaat. Vooral de 
oudere mensen hebben veel lichamelijke klachten. Problemen met spieren en gewrichten, 
ontstekingen en malaria.  Kakande maakt heel wat uren per week. Op dit moment behandelt hij  
39 patiënten, maar er zijn er zo’n 60 tot 70 ouderen die voor deze zorg in aanmerking komen. Mensen 
die niet naar de kliniek kunnen komen bezoekt hij thuis. Zo rijdt hij heel wat rond op z’n boda 
(brommertaxi) door de acht verspreid liggende dorpen van Ndegeya. Nurse Kakande  werkt ook ’s 
avonds en ’s nachts en op zondag wanneer dat nodig is. Wanneer hij een patiënt thuis behandeld 
heeft, gaat hij er na een bepaalde tijd nog weer even langs om te zien of de behandeling heeft 
gewerkt, of dat er iets anders moet gebeuren.  Naast de toelage die hij vanuit de Joanne Foundation 
ontvangt voor zijn werk, heeft hij ook een maandelijks budget tot zijn beschikking om de medicijnen 
te kunnen kopen die hij nodig heeft.                                                                                                       

Kakande is erg blij met de medicijnen die in oktober door 
Arent en Helma zijn meegenomen. Ook de medicijnen die 
we nu bij ons hebben worden zeer gewaardeerd. Alle ' 
Nederlandse' medicijnen komen op een aparte plank 
terecht.    
We zijn er getuige van dat nurse Kakande 
achtereenvolgens een doodzieke vrouw onderzoekt en 
behandelt, ze blijkt malaria te hebben, en een jongen met 
waterpokken en hoge koorts. Kakande heeft een 
betrokken werkhouding en het ziet er allemaal zeer 
vakkundig ziet uit.  
Deze man houdt van z’n werk! 
 
 
 

Little Stars School  
 
Een warme en stoffige rit naar Mateete staat op het programma, want 
we bezoeken  de Little Stars School en daarna Jovia. 
Wanneer we bij de school aan komen zien we tot onze grote verrassing 
een muur om het schoolterrein, een poort, en Agape als ' gatekeeper'. 
Met een brede grijns op z’n gezicht doet hij de poort voor onze auto open. 
Agape ziet er goed uit, is flink gegroeid in de lengte, een lange jongen met 
een vrolijk en open gezicht.  
Even later komt Miracle ons begroeten, tenger, maar met levendige 
oogjes. Volgens Mr. Katumba, de directeur van Little Stars School, doen 
beide kinderen het goed op school. (Agape en Miracle zijn kinderen van 
Jovia) 

Mr. Katumba nodigt ons uit om in 
z'n kantoor te komen zitten. Hij 
bedankt de Joanne Foundation 
uitvoerig voor de bouw van 16 
nieuwe latrines. De inspecteur is 
onlangs weer geweest en waar de  
Little Stars School eerst een 
school was die met sluiting werd 
bedreigd i.v.m. onvoldoende 

hygiene, wordt er nu een dikke voldoende gescoord!   
Dan gaan we de nieuwe latrines bekijken. Ze zijn prachtig, ruim en schoon.  
 



 

 

Ze staan aan het eind van een groot speelveld,  dat ondertussen is aangelegd voor de kinderen.   Er 
zitten nu 577 kinderen op de Little Stars School, die allemaal buiten willen spelen en rennen! 
De Joanne Foundation gaat curriculumboeken aanschaffen voor de vier klassen die er nog niet een 
hebben. In zo'n boek staan alle leerdoelen voor alle vakken die in een schooljaar behaald moeten 
worden. 
 

Jovia 
 
Dan naar Jovia,  die ook in Mateete woont en dolblij is met haar nieuwe 
huis! Het is dan ook een prachtig huis geworden.  Aan de achterzijde is 
een gebouwtje gemaakt  met daarin twee toiletten (betonnen vloer met 
gaten in de grond) en een wasgelegenheid . 
Jovia's land ligt er, ondanks de grote droogte van de afgelopen tijd,  
keurig bij : ze verbouwt koffie, cassave, mais, sweet potatoes, bonen en 
bananen.  Voornamelijk voor eigen consumptie en voor haar familie, want 
haar winkeltje loopt niet zo goed: de mensen in de buurt zijn te arm om 
bij haar boodschappen te komen doen. Ze  laat ons ook zien hoe ze zelf 
honing maakt.   
Ze vindt het reuze gezellig dat we bij haar op bezoek zijn. 
 
 

  
 

De waterpompen voor Ndegeya 
 
Zeven van de acht waterpompen werken al en wij zijn er getuige 
van dat de achste wordt geïnstalleerd. Geweldig, dankzij onze 
sponsors hebben we schoon drinkwater kunnen realiseren voor de 
mensen in Ndegeya. Vanuit Nederland hebben we naamplaten 
meegenomen die met klinknagels op de pompen bevestigd gaan 
worden. Op iedere naamplaat staat het logo van de Joanne 
Foundation én de naam van de sponsor. Op deze manier kan 
niemand ‘onze’ waterpompen claimen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met de naamplaten op zak rijden we Ndegeya village in. Er is een  
vakman die ons vergezelt, hij heeft gereedschap bij zich om de naamplaten met klinknagels te 
bevestigen op het metalen gedeelte van iedere pomp. Zo reizen we de hele dag door Ndegeya.  
 
 
 
 



 

 

Bij veel pompen staan de buurtbewoners al te wachten op wat gebeuren gaat. We ontmoeten ook 
een paar ' pompverantwoordelijken', zij zorgen voor het onderhoud van de pompen. Zo moeten ze 
regelmatig gesmeerd worden met een soort vet, zodat de pomp soepel blijft draaien. We horen heel 
vaak van de mensen hoe blij ze zijn met het schone water. Wanneer we ook de vieze poeltjes bekijken 
waaruit voorheen het water werd gehaald, dan zien we hoe groot het verschil is.  
Schoon drinkwater is van levensbelang! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joanitah, Jireh, Daniël en mama Jennifer 
 
Samen met Apollo bezoek ik de Hope School, de school van Joanitah en Jireh, de jongste dochtertjes 
van Jennifer. (oudste dochter Brenda zit inmiddels op het voortgezet onderwijs)  
Moeder Jennifer is ook aanwezig bij het schoolbezoek. Ze heeft Daniel, de jongste bij zich. Alle drie de 
kinderen zien er blakend van gezondheid uit! En.... de meisjes doen het heel goed op school! 
 

   
Mama Jennifer met Daniel   Jireh     Joanitah 

 
 



 

 

 

De John Paul Mugwanya School en de Ndegeya Primary School 
 

We bezoeken nog  twee Primary Schools (basisscholen). 
Allereerst naar Paul Mugwanya School. De school waar 
de Joanne Foundation twee jaar geleden i.s.m.  My Book 
Buddy, het gelijknamige leesbevorderingsproject is 
gestart. My Book Buddy loopt geweldig op deze school. 
De schoolresultaten zijn duidelijk verbeterd! Lezen, en 
met name begrijpend lezen, is zo belangrijk voor de 
algehele ontwikkeling van kinderen! 
 
We overhandigen Paul Mugwanya, de directeur, een 
tweedehands laptop die we van een sponsor gekregen 
hebben. Hij is er heel blij mee!  Deze school heeft zelfs 
een computerlokaal! 
 
 

Dan ontmoeten we Ronald en Ritah en Ruben, kinderen van Apollo en Innocent, Hannah, de dochter 
van Henry, onze chauffeur, en Godfrey  en Owen, die eveneens dankzij de Joanne Foundation een 
plaats op deze school hebben gekregen. Blije kinderen allemaal, ze hebben het goed hier! 

 Hannah, Ruben, Ronald, Ritah                     Owen                                             Godfrey 
 

Vervolgens gaan we naar de Ndegeya Primary School. Hier is vorig jaar 
het My Book Buddy project gestart. Er waren wat startproblemen, maar 
Apollo bezoekt de school wekelijks. Hij heeft de leerkrachten geleerd hoe 
ze het beste uit het project kunnen halen.  
Nu lenen alle kinderen wekelijks een boek, de leerkracht houdt een 
uitleensysteem bij.  
Ook digitaal, dankzij een sponsor konden we deze school ook van een 
laptop voorzien.  
De kinderen nemen het boek in een speciale MyBookBuddy tas mee naar 
huis. Veel kinderen hebben voor het eerst in hun leven een ' eigen' boek 
in handen. Vrijdag is de boek-wissel dag. Dan ruilen de kinderen hun 
boeken. Op die dag wappert de MBB vlag in top!  
 
Dankzij de steun van Apollo en de inspanningen van de leerkrachten zijn 
de leerresultaten sterk verbeterd. De school haalde nooit een ' first 
grade'  op de landelijke toetsen en examens. Na een jaar MyBookBuddy  
behaalden maar liefst 8 kinderen zo'n 'first grade' ! En 42 kinderen behaalden een  ‘second grade' ! 
 Er ligt hier nog wel het een en ander in het verschiet! 



 

 

 

Families in de village van Ndegeya bezoeken 
 
Deze dag hebben we in het kader van het gezondheidsprogramma met Kakande zeven families 
bezocht, die onder erbarmelijke omstandigheden leven. Apollo en Jane hebben van te voren ons 
bezoek aangekondigd. We ontmoeten mensen die ver onder het bestaansminimum leven.  Wanneer 
je in Oeganda ziek of oud bent of er alleen voor staat, dan ben je afhankelijk van anderen die zich om 
jou willen bekommeren.  Aangezien zo veel mensen zélf dagelijks weer voor de uitdaging komen te 
staan om voldoende voedsel en andere basale levensbenodigdheden te bemachtigen, valt het niet 
mee om daarnaast ook nog voor de buren te zorgen.  
We ontmoeten drie oude vrouwen , die zo goed mogelijk door hun buurvrouw geholpen worden en 
een alleenstaande oude vrouw die ook afhankelijk is van hulp van anderen.  
We ontmoeten een alleenstaande jonge vrouw die voor haar vier jonge kinderen moet zorgen: dat ze 
voldoende te eten krijgen, dat af en toe hun versleten en gescheurde kleren vervangen worden, dat 
de huur voor het huisje betaald wordt zodat ze een dak boven hun hoofd houden. Er is geen enkele 
financiële ruimte meer dat deze vrouw haar kinderen naar school kan laten gaan. 
Apollo krijgt een budget van de Joanne Foundation voor de meest schrijnende situaties in Ndegeya. 
En uit dit budget kan één van haar vier kinderen naar een schooltje in de buurt.  Zo kunnen er dit jaar 
11 kinderen naar school, allemaal betaald uit dit Ndegeya- budget (Dit is dus naast de 16 kinderen die 
structureel in het programma zitten en naar school gaan)  
 

      
 
En dan ontmoeten we Hanifah, een vrouw van 38 jaar die blind is geworden na een oogziekte toen ze 
3 jaar was. In de nieuwsbrief van december hebben we haar al aan jullie voorgesteld. Ze heeft twee 
kinderen, Rayan van 8 jaar en Rehema van 2 jaar. Beiden zijn na verkrachtingen geboren. Hanifah  en 
haar kinderen wonen bij moeder in huis. Maar de familie biedt hen geen bescherming, integendeel, 
Hanifah wordt geestelijk en lichamelijk mishandeld door de familie en door wie weet nog meer.  
Jane heeft het vertrouwen van Hanifah gewonnen, ze bezoekt haar wekelijks, praat met haar en 
probeert haar te ondersteunen. Rehema, het dochtertje van 2 jaar, ziet er uit als een baby van 8 
maanden. Ze is ondervoed en heeft een behoorlijke ontwikkelingsachterstand, ze maakt enkel 
geluidjes, en kan net zitten. Moeder en kinderen slapen op de grond op plastic en lappen.                          
 



 

 

‘s Middags kopen we meteen matrassen, 
dekens, lakensets en voedsel voor een maand 
voor Hanifah en haar kinderen, laden alles in 
de auto en gaan het brengen. Jane maakt 
binnen de bedden op voor Hanifah en de 
kinderen. Hanifah zit op haar matras heel 
stilletjes te genieten. Ze zegt tegen Jane dat 
dit nu dus háár bed is en dat niemand anders 
dan zij en Rehema daar op mogen liggen!  
 
 
 
 

De volgende dag  gaan Apollo en Jane naar de dokter met Hanifah, Rehema en Rayan. Bij Rayan is 
bloed afgenomen, en gelukkig niets bijzonders vastgesteld. Hij heeft wel tabletten gekregen tegen de 
hoest en de hardnekkige verkoudheid. Rehema wordt verwezen naar de kinderarts.  Er heeft nog 
nooit een dokter naar haar gekeken. Ze zal allereerst voedingssupplementen krijgen om sterker te 
worden. Voor Rayan maakt Apollo de keuze om hem ook in het scholingsprogramma op te nemen. 
Gelukkig kan hij nu de dag op een school doorbrengen. 
Deze dag heeft diepe indruk op ons gemaakt. 
 

Afsluiten met evaluatie en voorstellen doen voor nieuwe 
projectactiviteiten. 

 
 
Samen met Apollo en Jane evalueren we alle activiteiten die we 
samen hebben opgepakt gedurende twee weken. Vervolgens 
worden nieuwe projectvoorstellen op papier gezet.  
Als wij weer in Nederland zijn is het aan ons om de financiering 
voor de projectvoorstellen te vinden. En ondertussen werken in 
Oeganda Apollo ,Innocent en Jane onvermoeibaar verder om het 
leven van de mensen daar een stukje beter te maken. 
 
 
 

Tot slot 
 
Na thuiskomst van Anja en Jacques heeft het bestuur van de Joanne Foundation weer 
bij elkaar gezeten om alle plannen, ideeën en  verzoeken uitvoerig te bespreken en de 
financiële consequenties op een rijtje te zetten. We hopen ook in de komende tijd op 
uw steun te mogen rekenen, want samen kunnen we het verschil maken….. 
 
Een hartelijke groet van  Elske, Anja, Arent en Helma 
 
I.v.m. een technische storing op onze website kunnen we momenteel geen nieuwe berichten plaatsen.  
We proberen het probleem zsm op te lossen.  

 

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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