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Deze maand zal Helma, samen met Derk Jan, Christien en Netty van 10 tot 24 oktober alle projecten 

bezoeken waar de Joanne Foundation bij betrokken is. In november zult u het verslag van deze reis 

ontvangen, maar voordat zij vertrekken zijn er nog wel wat nieuwtjes die we met u willen delen. 

 

Een watertank èn een varkensschuur voor Jovia 
 
Op 6 September werd de cheque overhandigd door de organisatie van 
de PeGeWe fietsvierdaagse. Er was ons al ingefluisterd dat het om een 
bedrag van rond de € 2000 zou gaan, maar toen de cheque werd 
uitgereikt, bleek dat er € 2200 geschonken werd aan de Joanne 
Foundation. Wat een prachtig resultaat! 
We hadden met de organisatie van de PeGeWe afgesproken dat we 
hiervan een watertank voor Jovia zouden bekostigen.   
Jovia woont in het binnenland en is voor water afhankelijk van een 
moeras , waar ze een eind voor moet lopen. Bovendien is dit water 

meestal vervuild en dus schadelijk voor de gezondheid. Toen we begin dit jaar bezig waren met het 
plaatsen van waterpompen in de dorpskernen van Ndegeya, hebben we ook laten onderzoeken of er 
eventueel een pomp geplaatst kon worden in het dorpje van Jovia, zodat zij en haar dorpsgenoten 
ook over schoon water konden beschikken. Maar de aannemer vertelde ons dat de grondwater niet 
geschikt was, omdat er teveel oer/ijzer in zat.  
Toen hebben we besloten het huisje van 
Jovia van dakgoten te voorzien en een 
watertank te plaatsen.  
 
Een klein fotoverslag:  

 



 

 

 
Alle werkzaamheden zijn gelukkig voor het regenseizoen 
afgerond en Jovia en haar dorpsgenoten kunnen nu 
beschikken over schoon regenwater. 
 
Omdat de tank geen € 2200 gekost heeft, was er dus nog 
geld over om Jovia te helpen met het opzetten van een 
varkensstal. Ook die werkzaamheden zijn afgerond en 
inmiddels lopen er nu zes varkens rond in deze stal. 
Zo kan Jovia straks in haar eigen levensonderhoud 
voorzien en is ze niet meer afhankelijk van onze 
financiële steun. 
 

 
 



 

 

 

Rehema 
 
In de vorige nieuwsbrief vertelden 
we jullie dat Rehema mede 
dankzij de fysiotherapie die ze nu 
krijgt, goede vorderingen maakt 
op motorisch gebied.  Inmiddels 
kan ze al een beetje lopen achter 
een looprekje en er wordt goed 
met haar geoefend, met name 
door Jane. 
Op Facebook hebben we een 
filmpje geplaatst met Rehema’s 
eerste stapjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 De scholen zijn weer begonnen 
 
Half september zat de schoolvakantie er weer op en zijn de leerlingen begonnen aan de laatste 
periode van hun schooljaar. Dat betekent voor Apollo en Jane dat er heel veel boodschappen gedaan 
moeten worden, want alle kinderen die in boarding zitten, moeten erg veel spullen meebrengen naar 
school.  
Maar alles is geregeld, al het schoolgeld is betaald en de kinderen 
hebben er weer zin in….. Er gaan nu dankzij de Joanne Foundation  
27 kinderen naar school: de 16 kinderen die structureel in ons 
programma zitten en Apollo heeft nog voor 11 kinderen uit 
Ndegeya het schoolgeld voor de 
komende periode kunnen betalen. 
 

 
Miracle en Agape                                                                 Brenda                                                              Jireh en Joanitah 
 

 



 

 

                                                                                                  

Actie Protestante Gemeente Bredevoort 
 
In Bredevoort spaart de Protestantse Gemeente  voor de Joanne 
Foundation, om hen in staat te stellen de gezondheidszorg in 
Ndegeya naar een hoger plan te tillen. 
Zoals in eerdere nieuwsbrieven beschreven, rapporteert Kakande 
iedere maand.  Hierdoor is het steeds heel inzichtelijk waar de 
problemen liggen en waar hij zich mee bezig houdt.  Nu blijkt het 
budget dat de Joanne Foundation voor het kleinschalige 
gezondheidsprogramma bestemd heeft, niet toereikend te zijn. 
Kakande kan slechts een kleine groep van ongeveer 35 mensen 
behandelen en verzorgen, terwijl de vraag naar medische zorg groter 
is. Ook is het budget dat bestemd is voor de medicijnen 
ontoereikend. In de loop van de maand moet Kakande keuzes maken 
wie hij wel of geen medicatie kan verstrekken.  Dat zijn lastige 
keuzes. 
Vandaar dat Apollo en Kakande met de vraag kwamen of er mogelijk 
(financiële ) ruimte is om Kakande méér in te zetten, evt. een 
assistente aan te stellen en de medicijnenvoorraad uit te breiden. 

Hierdoor zouden zij beter in staat zijn om aan de zorgbehoefte van de inwoners van Ndegeya te 
voldoen. 
Met deze vraag is de Joanne Foundation naar de diaconie van de Protestantse gemeente in 
Bredevoort gestapt. Deze diaconie, samen met de gemeenteleden, heeft vorig jaar ook zo’n 
fantastische actie voor ons georganiseerd in de St. Joriskerk. Dat heeft toen maar liefst drie 
waterputten opgeleverd! En ook nu werd onze vraag meteen met ‘ja!’ beantwoord. Kort daarna is 
meteen een spaaractie gestart. In de St. Joriskerk staat nu sinds een aantal weken een 
apothekerskast, gevuld met oude medicijnpotten van aardewerk, doosjes met poeders en pillen en 
een foto van nurse Kakande. Iedere zondag zorgt de diaconie er voor dat de gulle gaven van de 
gemeenteleden in de apothekerskast terecht komen. Er wordt gespaard tot half november.  
 

Bezoek aan Oeganda 
 

Van 10 tot 24 oktober zijn Derk Jan, Christien, Netty en 
Helma op werkbezoek in Oeganda.  
Zij zullen via Facebook “Joanne Foundation” 
regelmatig verslag uitbrengen van hun activiteiten.   
Ook zullen Derk Jan en Christien regelmatig berichtjes 
plaatsen op hun website : tekiefte.waarbenjij.nu  
 

Tot slot 
 
Dank voor uw betrokkenheid bij en uw steun aan het werk van de Joanne Foundation.  
Mede dankzij uw bijdragen kunnen we samen ècht verschil maken voor deze mensen….! 
 
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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