
 

April 2016 
Ons bestuurslid Anja Lammers heeft in februari  jl. weer een bezoek gebracht aan Oeganda en het 

verslag van deze reis zal binnenkort naar u verzonden worden. Maar omdat we nu al wat nieuwtjes 

hebben die we graag met u willen delen, ontvangt u eerst nog een ‘gewone’ nieuwsbrief ….  

 

Het nieuwe schooljaar 

 
De kinderen in Oeganda hebben een extra lange grote 
vakantie achter de rug. In verband met de 
presidentsverkiezingen begon het nieuwe schooljaar 
pas nà de verkiezingen, dus vier weken later dan 
normaal. De kinderen hadden veel zin om weer te 
beginnen met het nieuwe schooljaar.  Apollo heeft 
weer alle benodigdheden gekocht :  diverse  
schoolspullen en voor de kinderen die in boarding zijn, 
dus op school wonen, heeft hij ook alle spullen 
aangeschaft zoals rijst, suiker, thee, zeep, 
schoensmeer, een emmer, een jerrycan met 
limonadesiroop enz.  
 
Kijk maar eens op het lijstje met benodigdheden die 
b.v. voor Miracle, Tendo en Agape gekocht moesten 
worden, dan krijg je een beeld. …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Phionah  heeft  haar  diploma! 

 
18 maart jl. was een bijzondere dag voor Phionah Meeme, één van ‘Joanne’s meiden’: het was haar 
‘Graduation day’ en ze kreeg haar diploma ‘Early Childhood Development Teacher Education’ 
uitgereikt.  
Een prachtige prestatie, vooral wanneer je je bedenkt dat ze zes jaar geleden voor het eerst naar het 
voortgezet onderwijs ging. En nu, zes jaar later,  heeft ze de middelbare school èn een MBO opleiding 
afgerond.  
Ze werkt nu part-time als klassenassistent en ze is net gestart met een part-time HBO opleiding voor 
leraar basisonderwijs. 
Wat zou Joanne trots zijn geweest op ‘haar Meeme’….. 

                    

Wasruimtes  voor  de  Little Stars  leerlingen 

 
We vertelden u in onze vorige nieuwsbrief dat we dankzij diverse acties van sponsors de Little Stars 
School konden helpen met de bouw van wasruimtes.  De bouw is inmiddels afgerond en de 
leerlingen kunnen nu gebruik maken van goede hygiënische wasruimten, met ook voldoende privacy 
van de leerlingen .  
 
De oude wasruimte voor de meisjes……                  en de nieuwe wasruimte …… 

   
 
 



Mr Katumba Moses, de directeur van de school,  heeft ons, en u,  een bedankbrief gestuurd.  
Een deel uit deze brief…. 
 

 
 
Globale vertaling: 
‘De directie, de ouders en de leerlingen van de Little Stars Junior Academy zijn erg blij met uw 
sponsoring. Een van de noodzakelijke doelen was het verbeteren van de wc’s en wasruimtes en we 
danken God voor de hulp die we kregen om dat doel te bereiken. De inspecteur van gezondheid was 
ook onder de indruk en heeft een aanbevelingsbrief gestuurd. De school hoopt dat God de sponsors 
zal belonen voor het feit dat nu ziektes als gevolg van slechte sanitaire voorzieningen af zullen nemen. 
Heel veel dank hiervoor……’ 
 
 

Schoolspullen voor de kinderen van 

Ndegeya 

 
Ndegeya, een klein dorpje vlakbij Masaka en de 
plaats waar Apollo en Innocent wonen en waar dus  
Joanne’s Library and Reading Club  is gevestigd,  is 
een arm dorp.  Veel gezinnen leven op of onder het 
bestaansminimum en de ouders zijn meestal niet in 
staat om schoolgeld voor hun kinderen te betalen.  
Gelukkig is er een governmentschool  in Ndegeya en 
daarvoor hoeft geen schoolgeld betaald te worden, 
maar de kinderen moeten wel allerlei 
schoolbenodigdheden meebrengen  zoals schriften, 

een pak papier, pennen enz. Als ze dat niet kunnen betalen en meebrengen, mogen ze niet naar 
school.  We zijn blij dat de Joanne Foundation deze kinderen heeft kunnen helpen door hen van de 
benodigde schoolspullen te voorzien zodat ze mogen starten op deze governmentschool. 



Godfrey  heeft  een  fiets ! 

 
Goed nieuws over Godfrey!  We vertelden jullie half december dat we contact hebben gezocht met 
het Liliane Fonds om te kijken of we voor Godfrey een ‘handbike’ konden vinden. Deze 13 jarige 
jongen heeft een ernstige lichamelijke beperking (hij heeft geen onderbenen) en hij beweegt zich 
voort op handen en knieën.  We hebben toen contact gehad met een zusterorganisatie van het 
Liliane Fonds (het Katalemwa Cheshire Home for Rehabilitation Services)  en zij hebben Godfrey in 
hun programma opgenomen. We zijn ontzettend blij dat inmiddels een mooie handbike bij Godfrey  
is afgeleverd. Hij kon zijn ogen niet geloven, zo blij was hij!  
Godfrey heeft goede instructies gehad hoe om te gaan met deze handbike en vooral hoe de remmen 
werkten…. 

   
 
We ontvingen een email van Kenneth, de coördinator van 
deze stichting: “We are glad over here to have been part of 
Godfrey's life. Indeed we were told he had a big smile and 
was very happy as this reduces of his mobility challenges and 
perhaps enhance his day to day activities. 
We have talked to our contact in Masaka about equipping 
him with some handskills, to ensure that he acquires 
employment or his self employed however the choice of skills 
will depend on his volition, training requirements and 
employment opportunities. Therefore this will be decided 
when he is assessed by trainers and the funds are availability 
perhaps in early April.” 
 
Globale vertaling:  
“We zijn blij dat we deel hebben kunnen uitmaken van 
Godfrey’s leven. We hoorden dat hij erg blij was omdat hij nu 
mobieler is en meer op een dag kan doen. We hebben ons 

contactpersoon in Masaka gesproken om hem een aantal handvaardigheden te leren zodat hij werk 
kan vinden maar dit hangt af van zijn wensen, de opleidingsmogelijkheden en werkgelegenheid. Dit 
wordt besloten wanneer hij door deskundigen beoordeeld is en er geld beschikbaar is. Misschien 
begin april.” 
 



Zorgen  om  Innocent…… 

 
Innocent, de vrouw van Apollo, maar ook onze 
‘duizendpoot’ en geweldige kartrekker van Joanne’s 
Library and Reading Club heeft tot onze grote schrik 
vorige maand een ongeluk gehad. Ze zat  in 
amazonezit (want zo hoort dat  ) achterop een 
boda-boda (brommertaxi)  en deze brommer heeft 
een flinke klap gemaakt, waardoor Innocent heel 
vervelend is gevallen. Ze had flinke verwondingen 
aan haar gezicht, maar we maakten ons ook grote 
zorgen om haar ongeboren kindje, want Innocent 
en Apollo verwachten in mei een baby.  
 
  

Ze is grondig in het ziekenhuis onderzocht en er is een echo gemaakt van de baby, maar zoals het er 
op dit moment uitziet, is met de baby alles goed. De verwondingen in haar gezicht herstellen 
langzaam en het gaat de goede kant op……  
We hopen dat ze gauw weer helemaal hersteld zal zijn. 
 

Cecilia   

 
We ontvingen het verdrietige bericht dat de 
hoogbejaarde Cecilia is overleden.  U herinnert 
zich misschien nog van de vorige nieuwsbrief 
dat haar nicht haar kwam ophalen omdat zij 
voor haar tante wilde zorgen. Helaas is Cecilia 
een week nadat ze bij haar nicht was 
ingetrokken overleden.   
 
 

 

Een leuke actie! 

 
Wanneer je uit eten gaat in een restaurant, bestel je 
meestal ook een glas of karaf water en je hebt dan de 
keus: kraanwater of water uit een fles. Restaurants staan 
dan vaak voor een dilemma: reken ik nu wel wat voor 
kraanwater, of serveer ik het kraanwater gratis?  
Hotel Restaurant Stad Munster in Winterswijk heeft een 
mooie oplossing bedacht: ze brengen een klein bedrag in 
rekening wanneer er kraanwater bij het eten geserveerd 
wordt en ze doneren elk kwartaal de opbrengsten hiervan 
aan een goed doel.  

Dit kwartaal (januari t/m april) wordt de opbrengst aan de Joanne Foundation gedoneerd. We zijn 
erg blij met dit geweldige initiatief! We hopen dat er veel mensen bij Stad Munster uit eten gaan en 
een karaf kraanwater bestellen! 



Mooie schoolspullen 

Boekhandel  Messink&Prinsen in Aalten gaat binnenkort verhuizen en Jos en Maaike zijn nu druk 
bezig de zolder op te ruimen. Ze vroegen ons of wij evt. belangstelling hadden voor wat spullen…. 
Nou, dat bleken 14 dozen te zijn (225 kg! ) met prachtige schoolspullen, schriften, notitieblokken, 
multomappen enz. Te mooi om te laten liggen. We zijn nu op zoek naar een manier om dat in 
Oeganda te krijgen, want meenemen in de koffer is geen optie. Een van onze sponsors heeft al wat 
lijntjes uitgezet en we wachten met spanning af of dat gaat lukken. 

 

Jaarverslag   2015 

 
Omdat de Joanne Foundation een stichting is met een ANBI status, zijn we 
verplicht jaarlijks een inhoudelijke-  en financiële verantwoording te geven 
van onze activiteiten en van de besteding van de gelden. Dit jaarverslag 
moet gepubliceerd worden op de website.  En omdat we veel waarde 
hechten aan transparantie in onze manier van werken, verwijzen we  u dan 
ook graag naar onze website www.joannefoundation.nl  en onder het 
kopje ‘Over ons’ en ‘Joanne Foundation’ vindt u de link naar het jaarverslag 
en de financiële verantwoording over 2015.  
Wanneer u een geprint exemplaar van dit jaarverslag wilt ontvangen, kunt 
u dit aan ons doorgeven.   
Mocht u inhoudelijke vragen hebben over dit verslag, kunt u altijd contact 
met ons opnemen. 
Momenteel leggen we de laatste hand aan het beleidsplan voor 2016. Dit 
plan kunt u binnenkort op dezelfde plaats op de website terugvinden . 

 
 
 

Tot slot 

 
Binnenkort zult u het verslag ontvangen van het bezoek dat Anja en haar man Jacques in februari  
aan Oeganda brachten. 
 
Met een hartelijke groet van 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’s kinderen in Oeganda” 
Bankrekening: NL95RABO 01461.76.472 t.n.v. Joanne Foundation te Aalten. 
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