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Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit jaar, weer boordevol nieuwtjes over de kinderen in 

Oeganda en onze activiteiten aldaar.   

Verder is er in de laatste tijd op verschillende plaatsen aandacht besteed aan - en actie gevoerd voor 

de Joanne Foundation. Ook zijn de bestuursleden van de Joanne Foundation actief geweest met het 

verzorgen van presentaties over het werk van de Joanne Foundation.  

In deze nieuwsbrief leest u hier meer over. 

Grote vakantie 

Eind november hebben alle leerlingen in Oeganda hun schooljaar afgesloten en 

begon hun grote vakantie . We zijn heel blij dat alle kinderen  over zijn naar de 

volgende klas. We zijn vooral heel blij dat het Brenda ook gelukt is. In oktober zag 

het er nog naar uit dat ze zou blijven zitten, maar ze heeft heel hard gewerkt en ze 

mag nu dus toch door naar P7 komend jaar. Een mooie prestatie. 

Deze vakantie duurt tot eind januari en dan begint het nieuwe schooljaar. 

Godfrey 

Tijdens ons bezoek aan Oeganda in oktober hebben we voor 

het eerst kennis gemaakt met Godfrey, een 13 jarige jongen 

met een ernstige lichamelijke handicap want hij mist zijn 

onderbenen.  In ons reisverslag hebben we al over hem 

verteld. We gaven toen ook aan dat we hoopten iets voor 

hem te kunnen betekenen.  

Via Jaap Jongbloed en het Lilianefonds zijn we in contact 

gekomen met “Katalemwa Cheshire Home for Rehabilitation 

Services” in Oeganda en begin december zijn twee 

medewerkers van deze organisatie al bij Godfrey op bezoek 

geweest om de situatie te beoordelen.   

 



 

Dit schreven ze  in hun e-mailtje:  “Over the weekend we visited him and found Godfrey in the garden 

digging. I was also informed that he does house chores and helps a lot at home. He moves on his 

knees and hands which affects his hygiene. 

I have already discussed with the PO about him. We have agreed that he is enrolled in and included in 

the POs budget for 2016. The plan that the PO has tentatively developed will include: providing 

Godfrey with a tricycle, knee and hand caps. We also talked about either enrolling him in school or 

vocational training however we have not fully concluded on this .” 

We zijn heel erg blij dat deze organisatie besloten heeft Godfrey in hun programma  op te nemen! 

Dat betekent dat ze voor hem een ‘handbike’ en hand- en kniebescherming gaan regelen. Ook willen 

ze gaan onderzoeken welke vorm van onderwijs voor hem het best is.   

Het is fijn dat deze deskundige mensen zich nu over Godfrey gaan ontfermen. Hierdoor zal  hij meer 

kans krijgen zich te ontwikkelen. 

Beddengoed voor Godfrey, zijn broertje Fred en zusje Ruth 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toen we Godfrey in oktober bezochten, bleek dat hij samen met zijn broertjes en zusjes op een 

plastic zeiltje sliep, een trieste situatie.   Apollo heeft nu voor Godfrey, voor zijn zusje Ruth en zijn 

broertje Fred matrassen, dekens en lakens gekocht.  Fijn om die stralende koppies van de kinderen te 

zien, zo blij zijn ze met hun nieuwe matras, deken en lakens! 

 

 Cecilia 

We hebben u al eerder geïnformeerd ( reisverslag oktober 2015) over de bedroevend slechte 

omstandigheden waarin de hoogbejaarde Cecilia moet leven. Nu gaat haar gezondheid de laatste tijd 

hard achteruit en in overleg met Apollo hebben we nu iemand bereid gevonden om haar te 

verzorgen, mevrouw Namulindwa. Zij zal nu 24 uur per dag , 7 dagen per week bij Cecilia in huis zijn, 

voor haar koken, haar verzorgen en alles doen wat nodig is.  We zijn erg blij dat Cecilia nu niet meer 

alleen is en liefdevolle verzorging krijgt van Namulindwa. Apollo zorgt ervoor dat er een 

voedselpakket voor Cecilia is en we hebben ook afspraken gemaakt met een dokter die Cecilia nu 

regelmatig bezoekt om haar medische situatie in de gaten te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwe storeroom voor Apollo en Innocent 

Dagelijks komen er wel 30 kinderen (in het weekend wel 70 kinderen)  naar Apollo’s huis om te lezen 

en te spelen in Joanne’s Library and Reading Club. Die kinderen zaten allemaal in Apollo’s 

woonkamer en gang. Daarom hebben we met hem afgesproken dat zijn storeroom (zeg maar: 

bijkeuken/schuur) omgebouwd zal worden tot Library and Reading Club. Maar toen had hij dus geen 

schuur/bijkeuken en opslagruimte meer! Dat betekende dat hij zijn oogst buiten moest opslaan met 

als gevolg dat er een aantal zakken met mais gestolen is. Daarom hebben we besloten een nieuwe 

schuur/bijkeuken te laten bouwen, zodat de oude storeroom volledig gebruikt kan worden als 

bibliotheek/speel-o-theek. 

 

De bouw verloopt voorspoedig en dat betekent dat we 

binnenkort Joanne’s Library helemaal goed kunnen opknappen 

en inrichten. 

 

 

Presentaties en acties 

De afgelopen weken is er op verschillende plaatsen aandacht besteed aan en actie gevoerd voor de 

Joanne Foundation. Ook zijn de bestuursleden van de Joanne Foundation actief geweest met het 

verzorgen van presentaties over het werk van de Joanne Foundation. Hieronder een aantal 

voorbeelden. 

Speculaasactie VMBO-Schaersvoorde Aalten  

Op zaterdagochtend 3 oktober 2015 waren drie 

leerlingen van de derde klas van het vmbo 

Schaersvoorde,   Rosalie Setz, Tereza Flachsová en 

Lika Altink,  door bakker Kuipers uit Winterswijk 

uitgenodigd om zo’n 5000 speculaasplakken te gaan 

bakken onder zijn toezicht. 

Bakker Kuipers is bekend van de Achterhoekse 

Kaneelbeschuitjes, dus het was een hele eer voor de 

leerlingen. 

Bakker Kuipers heeft alle grondstoffen gesponsord en 

de opbrengst van de verkoop van de pakjes speculaas 

is dus volledig ten goede gekomen aan de “Joanne Foundation”. 

De speculaas is vervolgens op verschillende plaatsen verkocht en in no time was het allemaal 

uitverkocht. Zelfs voordat de leerlingen gingen bakken waren er al bestellingen binnengekomen,  

want dit speculaas heeft echte banketbakkerskwaliteit en is heel erg lekker.  

Bakker Kuipers, Rosalie, Tereza en Lika….…bedankt!  



Basisschool De Höve 

Op 11 november heeft Anja Lammers namens de Joanne 

Foundation een presentatie voor alle leerlingen van 

basisschool De Höve in De Heurne verzorgd. De leerlingen 

van deze school sparen nu al een aantal maanden voor 

schoolspullen voor de kinderen in Oeganda. Ze hadden  al 

€ 354 bij elkaar gespaard.  De kinderen in Oeganda 

moeten veel schoolspullen meebrengen, zoals pennen, 

schriften, een schooluniform, maar ook moeten ze veel 

rollen WC papier en geld voor de maaltijden tussen de 

middag meebrengen. Wanneer de ouders dat niet kunnen 

betalen, kunnen de kinderen niet naar school. Anja heeft 

geprobeerd om ‘een dag op school in Oeganda’ zo 

levensecht mogelijk voor het voetlicht te brengen. De kinderen luisterden vol aandacht naar het 

verhaal over het leven van alledag van hun leeftijdgenootjes in dat verre land en ze stelden veel 

geïnteresseerde vragen na het zien van de filmbeelden over een school in Oeganda.  

Op 17 december vierden de leerlingen van De 

Höve samen met hun ouders, opa’s en oma’s 

kerstfeest in de mooi versierde kerk in de Heurne. 

Ook hier heeft Anja een verhaal verteld over de 

kinderen in Oeganda. Het was een heel fijne en 

sfeervolle kerstviering en de collecte, die bestemd 

was voor de Joanne Foundation, heeft € 309 

opgebracht. En de meest recente spaaractie van 

de leerlingen heeft ook zo’n € 300 opgebracht. 

Wat een prachtig resultaat! Hartelijk dank! 

   

Concert de Joysingers 

Op zaterdag 14 november vond er in de Zuiderkerk in Aalten een bijzondere ontmoeting plaats 

tussen twee koren uit twee landen, te weten The Joysingers uit De Heurne en 150Ps uit Battenberg, 

Duitsland. Beide koren gaven een prachtig concert, variërend van Gospel tot  ballads. 

De toegang was gratis. De collecte kwam geheel ten goede aan de Joanne Foundation. 

Namens de Joanne Foundation hield Elske Baron een toespraak, waarin ze het ontstaan en het werk 

van de Joanne Foundation met name voor de Duitse gasten uiteenzette. 

Er werd een enorm bedrag opgehaald: €1040,-  

De cheque werd op 25 november door Dick Hobé namens The Joysingers en 150 Ps aan Elske Baron 

van De Joanne Foundation overhandigd in het kerkje in De Heurne, de oefenruimte van The 

Joysingers. 

Wij zijn dankbaar voor de inzet van The Joysingers en voor dit prachtige bedrag. Op deze manier kan 

het werk van Joanne in Oeganda voortgezet worden. 



Fundraising Event van Brecht 

Ook op zaterdag 14 november organiseerde Brecht (de reisgenoot van Helma in oktober jl) in 

Markelo een “Fundraising Event” voor de Joanne Foundation. Brecht vertelde enthousiast over haar 

bezoek aan Oeganda en nam de aanwezigen a.d.h.v. foto’s en filmpjes mee op deze reis. Belangeloze 

medewerking werd deze avond verleend door Bram & Paul en een saxofoonkwartet uit Markelo. Zij 

verzorgden de muziek, terwijl  “Binnenpret  Catering”  heerlijke hapjes serveerde. Arjen en Jonneke 

stelden “De Welle” beschikbaar voor deze avond en schonken de glaasjes vol. Ook het kraampje met 

Oegandese spullen werd die avond druk bezocht.  

Aan het eind van de avond konden we vaststellen dat deze avond  €1055 heeft  opgebracht voor de 

Joanne Foundation.  Een prachtige opbrengst!     Allemaal heel hartelijk bedankt !     

 

PCOB Oldenzaal 

De PCOB afd. Oldenzaal had ons  uitgenodigd om iets te komen vertellen over het werk van de 

Joanne Foundation. Op 18 november heeft Helma  Noordink de aanwezigen a.d.h.v. foto’s en 

filmpjes verteld over de kinderen, de gezinnen en de scholen die door de Joanne Foundation 

ondersteund worden. Ook werd er stilgestaan bij de wensen die de stichting heeft, vooral m.b.t. de 

zorg voor ouderen en kinderen met een beperking. Dankzij giften en de verkoop van Oegandese 

artikelen heeft deze middag het mooie bedrag van €384 opgebracht. Heel veel dank hiervoor!  

 

 

 

 

 

 



 

De Nacht van het VMBO- Schaersvoorde 

Voor de vierde keer werd de Nacht van het vmbo georganiseerd voor alle vierde klassers van het 

vmbo op de locatie Stationsplein. Van elf uur tot zeven uur in de ochtend waren ongeveer 200 

leerlingen bezig in school met verschillende workshops en activiteiten. Deze leerlingen werden 

gesponsord door familie, vrienden, buren en bekenden, zodat er een mooi bedrag ingezameld kon 

worden voor de beide doelen:  50 % voor Serious Request en 50 % voor de Little Stars Junior 

Academy  in Oeganda van de Joanne Foundation.  Het is onze wens om voor de leerlingen van deze 

school een aantal toiletten aan te laten leggen en goede wasgelegenheid.  

Dit is nl. de wasgelegenheid van de jongens….. en dit is de wasgelegenheid van de meisjes…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arent Noordink heeft tijdens deze Nacht van het vmbo de leerlingen a.d.h.v.  foto’s verteld over de 

slechte hygiënische omstandigheden op de Little Stars School en hen uitgelegd welke plannen de 

Joanne Foundation heeft 

om deze situatie te 

verbeteren.  

We zijn erg onder de indruk 

van het feit dat de 

leerlingen het geweldige 

bedrag van  € 2005 euro 

hebben opgehaald voor de 

Little Stars School. Iedereen 

heel hartelijk dank! 

 

 

 



Kerstpakketten voor kerstpakketten 

De medewerkers van het Ludger College in Doetinchem  hadden dit jaar de keuze of zij een boek 

wilden uitzoeken als kerstcadeau of dat zij het bedrag wilden schenken aan de Joanne Foundation.  

We vinden dit een prachtig initiatief en we zijn dan ook heel erg blij dat 

veel collega’s de waarde van hun kerstpakket geschonken hebben aan 

de Joanne Foundation.  

Op 18 december heeft Helma een cheque van € 1750 in ontvangst 

mogen nemen. Geweldig! 

Het leek ons een goed idee om een deel van dit bedrag te besteden  

aan een extraatje (zeg maar een kerstpakket)  voor  een aantal  

Oegandese gezinnen, die op de rand van het bestaansminimum leven. 

 

We hebben Apollo gevraagd om een 

kerstpakket samen te stellen met een grote 

kip,  3 kg rijst en met matoke (kookbanaan) 

en dit naar een aantal gezinnen te brengen 

die wel een extraatje kunnen gebruiken. 

Samen met Apollo hebben we 15 gezinnen 

uitgekozen, o.a. het gezin van Jovia, Jennifer, 

Owen, Godfrey, Cecilia. Allemaal gezinnen die 

direct of indirect betrokken zijn bij de Joanne 

Foundation en allemaal zo’n extraatje heel 

goed kunnen gebruiken.   

 

Op de dag vóór Kerst heeft Apollo de kippen , matoke en zakken rijst naar de 15 gezinnen gebracht 

en hij schreef ons dat hij ons wilde bedanken voor “het brengen van een lach op het gezicht van deze 

mensen” . Veel gezinnen zullen nu met Kerst een goede maaltijd hebben. 



Tot slot 

Het is december en het jaar loopt bijna ten einde. Wanneer we terugkijken op het afgelopen jaar 

moeten we vaststellen dat 2015 voor ons een heel bijzonder jaar is geweest.  

In maart jl. zijn de activiteiten van “Joanne’s kinderen in Oeganda” opgegaan in de stichting “Joanne 

Foundation”. We denken dat het een goede beslissing is geweest om een meer formele status aan 

onze werkzaamheden te geven.  Onze aandacht richt zich nu niet meer uitsluitend op “de kinderen 

van Joanne” maar ook  b.v. op de kwetsbare groep alleenstaande ouderen en de gehandicapten  in 

Ndegeya.  

We gaan 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.  

Hartelijk dank hiervoor! 

 

We willen u en de uwen heel mooie 

kerstdagen wensen en een liefdevol en goed 

2016. 

 

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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