
 

 

Mei 2017 
Het is nu 10 jaar geleden (mei 2007), dat Arent en Helma naar Oeganda gingen om Joanne op te 

zoeken, die daar een half jaar als vrijwilliger aan het werk was.  Ze zagen hoe Joanne de kansarme 

mensen in Oeganda in haar hart had gesloten en zich enorm voor hen  inzette. Ze bedacht mooie 

plannen om hun situatie positief te beïnvloeden.  Ze voelde zich daar als een vis in het water, 

helemaal happy. Wie had toen kunnen denken dat het allemaal zo anders zou lopen dan ze zich had 

voorgesteld…. 

Wij zijn dankbaar dat zoveel mensen nu de Joanne Foundation in hun hart hebben gesloten. 

Hierdoor kunnen we samen Joanne’s droom realiseren. 

 

Schoolvakantie….. of toch niet? 

 

De eerste periode van het nieuwe schooljaar is 

eind april afgesloten. De kinderen hebben hun 

rapporten gekregen en vakantie gehad tot eind 

mei. Tenminste, de mééste kinderen hebben 

vakantie gehad. De kinderen die in groep 6 of 

hoger zitten, zijn namelijk verplicht ook in de 

vakanties lessen te volgen, de holiday studies. De 

meeste ouders kunnen dat niet betalen, maar 

‘onze’ kinderen vinden het fijn dat zij wél naar de 

holiday studies kunnen. Helaas zien deze kinderen 

hun ouders dus haast niet; ze zijn alleen een lang 

weekend thuis geweest en daarna weer 

vertrokken naar school. Voor ons is het haast niet 

voor te stellen, maar in Oeganda zijn zowel de 

ouders als de kinderen trots dat de kinderen in de 

vakantie naar school gaan. Dat ze elkaar daardoor 

niet zoveel zien, nemen ze voor lief.  

De rapporten van de meeste kinderen waren 

prima. Vooral het rapport van Owen, de jongen 

met het Down Syndroom, was prachtig. We zijn 

erg trots op hem! 



 

 

Zorgen om Brenda 

 

Brenda is dit jaar naar de eerste klas van het voortgezet 

onderwijs gegaan. Helaas was haar eerste rapport erg slecht. 

Zoals jullie je misschien herinneren, is Brenda de oudste dochter 

van Jennifer, die een erg ‘ingewikkeld karakter’ heeft….Laten we 

het zo maar noemen. Ze gedraagt zich onverantwoordelijk en 

neemt onbegrijpelijke beslissingen. Zo haalt ze Brenda 

bijvoorbeeld regelmatig van school; ze dwingt haar dan te gaan 

bedelen, het liefst bij blanke mensen die ze in de stad 

tegenkomt. Brenda moet dan vertellen dat ze graag naar school 

zou willen, maar dat er helemaal geen geld is. En dat terwijl de 

Joanne Foundation voor Brenda en haar zusjes volledig 

schoolgeld betaalt!  Behalve dat dit gedrag van Jennifer 

onacceptabel is, verzuimt Brenda dus veel van school. Ze heeft 

veel toetsen gemist, waardoor haar rapport nu zo slecht is. 

Apollo is nu in gesprek met de school om te voorkomen dat 

Jennifer Brenda opnieuw laat verzuimen.  

 

 

We hebben de afgelopen jaren al veel gesprekken met moeder Jennifer gevoerd om haar te wijzen 

op haar onverantwoordelijke gedrag, maar de boodschap komt niet goed over. Hoe vervelend dit 

allemaal ook is, we vinden dat de kinderen daar niet de dupe van mogen worden. Vandaar dat we 

voor de drie dochters (Brenda, Joanitah en Jireh) het schoolgeld en de boardingkosten betalen en 

voor het jongste kind (Daniel) kunnen we er dankzij een sponsor voor zorgen dat hij voldoende te 

eten heeft. 

 

Hanifa, Rehema en Rayan 

 

We vertelden jullie al eerder over Hanifa, de blinde vrouw en haar 

beide kinderen. Ook Anja schreef in het verslag over haar bezoek aan 

Oeganda over Hanifa’s zorgelijke situatie. 

Ondanks het feit dat er nog steeds grote zorgen zijn, zijn er gelukkig 

ook kleine lichtpuntjes te melden. Zoals jullie weten was de kleine 

Rehema ernstig ondervoed, maar  sinds een paar maanden krijgt zij 

op doktersvoorschrift de speciale hoogwaardige voeding RUTF. 

(Ready to Use Therapeutic Food).   

Jane, Apollo’s assistente, heeft zich over dit gezinnetje ontfermd en 

ze gaat om de twee weken met Hanifa en Rehema naar het 

ziekenhuis . Daar  krijgen ze steeds  voor twee weken RUTF mee. 

Dankzij deze goede voeding gaat het veel beter met Rehema en is ze 

inmiddels al behoorlijk aangekomen.                                                        Jane met Rehema op weg naar het ziekenhuis 

 



 

 

   

 

Rehema 

Links: december 

Rechts: mei 

 

Wat een verschil! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenkort gaat Rehema starten met fysiotherapie. Ze is al twee jaar, maar ze kan nog niet lopen. 

We hopen dat door deze therapie haar beenspieren sterker worden en ze misschien toch kan leren 

lopen.  

Rehema’s broertje Rayan gaat sinds kort naar school en is hierdoor dus verzekerd van in elk geval 

één maaltijd per dag. 

Ook heeft Hanifa nieuwe medicijnen gekregen in verband met haar 

epilepsie. Hopelijk zal ze onder invloed daarvan de komende tijd minder 

last hebben van epileptische aanvallen.  Het is wel vervelend  voor haar 

dat ze op dit moment met een dikke en ontstoken kaak rondloopt. Jane is 

met haar naar de tandarts geweest en er schijnen drie kiezen flink 

ontstoken te zijn. Binnenkort zullen deze drie kiezen getrokken moeten 

worden. 

Ondanks het feit dat we nog geen definitieve oplossing gevonden hebben 

voor de zorgelijke situatie van dit gezinnetje, zijn we blij dat het met 

Rehema en Rayan wat beter gaat. 

 

Regenseizoen  en de gevolgen hiervan 

 

Op dit moment is het regenseizoen in Oeganda en dat heeft  zowel positieve als negatieve kanten. 

Het is de tijd dat de mensen hun land gaan bewerken en gewassen gaan planten, zodat ze over een 

tijdje weer wat te eten hebben. In het regenseizoen probeert men ook zoveel mogelijk water op te 

slaan, om over een voorraad te beschikken. Maar daar belanden we ook direct bij de negatieve kant: 

al die plasjes water rond de huisjes en de emmers opgeslagen water vormen een broedplaats voor de 

muggen die malaria kunnen veroorzaken.  Er komt dus erg veel malaria voor in deze periode. Het 

regenwater komt vaak met bakken uit de lucht en de temperatuur blijft rond de 25 graden. De 

mensen dragen geen regenkleding; ze worden doornat en blijven in die natte kleren lopen, omdat er 

meestal geen schoon en droog setje kleren beschikbaar is. De weerstand van de mensen is een stuk 

slechter in het regenseizoen en er komt dan  veel longontsteking voor. Recent heeft de kleine Daniel 

weer in het ziekenhuis gelegen met zowel longontsteking als malaria en ook de kleine Arent heeft 

malaria gehad. Gelukkig zijn beide jongetjes weer helemaal hersteld. 



 

 

 

Een ander probleem is dat de jonge aanplant vaak wordt weggespoeld door de hevige regenval.  Ook 

gebeurt het dat jonge plantjes al wegrotten voordat ze geoogst kunnen worden.   

 

Jovia en haar zoon Agape 

proberen in deze tijd  zoveel 

mogelijk regenwater op te 

vangen, want hun huisje 

heeft, zoals vrijwel alle 

huizen, geen waterleiding.   

Ze zijn heel inventief, want ze 

proberen een trechter te 

maken van een groot stuk 

plastic om zo meer 

regenwater op te vangen. 

 

 

We hopen dat we binnenkort het huis van Jovia van dakgoten en 

regenpijpen kunnen voorzien. Ook hopen we  een grote  (8000 liter) 

watertank te kunnen laten plaatsen,  zodat het water op een 

verantwoorde manier opgeslagen kan worden.  Hierdoor kunnen  dit 

gezin en de mensen uit hun dorpje veel langer over relatief schoon 

water beschikken. 

De Protestante Gemeente Winterswijk organiseert eind juli de 

“Winterswijkse fietsvierdaagse” en een derde van de opbrengst is 

bestemd voor de Joanne Foundation. We hopen hiermee de 

watertank van Jovia en haar buurtjes te kunnen financieren. 

We hebben recent een klein stukje grond aangekocht bij het huis van Jovia. Haar huis ligt namelijk 

niet direct aan de weg en ze moest steeds over de grond van haar buurman lopen om bij haar huis te 

komen. Haar buurman wist dat Jovia “goede banden” heeft met mzungus (blanken) en hij zag een 



 

 

mooie kans om hier financieel beter van te worden. Hij vroeg een belachelijke prijs voor een smal 

reepje grond, vanaf de weg tot het huis van Jovia. Dat hebben we dus niet gedaan. Gelukkig was er 

een andere buurman die voor een heel schappelijk prijsje een stukje grond verkocht heeft, zodat 

Jovia nu zonder problemen bij haar huis kan komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Het koopcontract…                                                                       …en het nieuwe pad naar Jovia’s huis. 

 

Boeken voor de Ndegeya Primary School 

 

 

Vorig jaar heeft de Joanne Foundation samen met My Book 

Buddy een leesbevorderingsprogramma opgezet op de 

Ndegeya Primary School. Dit project was een succes en de 

resultaten van de leerlingen zijn sterk verbeterd. Op landelijke 

toetsen scoorden de leerlingen opvallend beter dan voorheen. 

Om de school te stimuleren dóór te gaan op deze nieuw  

ingeslagen weg, hebben we een flinke stapel lesboeken voor 

hen aangeschaft. Stephen, de directeur van deze school, en de 

leerkrachten zijn hier erg blij mee  en zijn gemotiveerd om 

ermee aan de slag te gaan. 

 

 

 

 

 



 

 

Een weekend vol acties: hardlopen en fietsen 

In het weekend van 20 en 21 mei waren er diverse fundraising activiteiten voor de Joanne 

Foundation. Zaterdag 20 mei organiseerde AVA’70 de Gerard Tebroke Memorial Run , een geweldig 

mooi sportief spektakel. De helft van het inschrijfgeld van de Business Run is bestemd voor de 

Joanne Foundation. De opbrengst van deze actie is nog een verrassing; we hopen er in juni meer over 

te horen. Het was prachtig om te zien hoe de 14 teams zich tijdens deze 5 km lange run in het zweet 

liepen voor het goede doel. 

 

Zondag 21 mei organiseerde de Lionsclub Markelo-Lochem Mixed samen met MarkeLokaal een 

‘Proeven en Fietsen’- tocht. Het was prachtig fietsweer en de 81 fietsers genoten van de 38 km lange, 

prachtige tocht door de schitterende omgeving van Markelo en van de heerlijke hapjes die onderweg 

werden aangeboden. De Lions hebben zich enorm ingespannen om zoveel mogelijk sponsors te 

vinden en we waren dan ook blij verrast met de geweldige opbrengst van € 2573,25 



 

 

 

We zijn alle mensen van AVA’70, de Lionsclub Markelo-Lochem Mixed en alle sponsors zeer dankbaar 

voor hun enorme inzet om deze acties tot een succes te maken. 

 

Aandacht voor ouderen  

 

De Joanne Foundation richt zich ook op de 

gezondheidszorg in Ndegeya, met name voor 

de ouderen die geen gebruik kunnen maken 

van de reguliere gezondheidszorg: zij kunnen 

ze de doktersrekening en de medicijnen niet 

betalen. Behalve nurse Kakande bezoekt ook 

Apollo regelmatig alleenstaande zieke 

ouderen thuis. Hij brengt dan eten, zorgt 

voor brandhout en, misschien wel het 

belangrijkst, hij geeft ze liefdevolle aandacht. 

Samen met Apollo en Kakande willen we 

bekijken wat  de mogelijkheden zijn om de 

zorg voor deze groep kwetsbare mensen te 

verbeteren.  

Wij prijzen ons gelukkig met Apollo, 

Innocent, Jane en Kakande in ons team. 

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. 
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