
 

Februari 2016 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit  nieuwe jaar.  Misschien iets eerder dan verwacht, maar we 

hebben op dit moment al wat nieuwtjes die we met u willen delen.  

Bovendien is ons bestuurslid Anja Lammers vorige week naar Oeganda vertrokken voor een bezoek 

en zij zal een verslag van haar reis schrijven  en naar u versturen zodra ze weer terug is.  

 

Cecilia 
We konden u in de vorige nieuwsbrief vertellen dat Namulindwa sinds half 
december de zorg voor de hoogbejaarde Cecilia op zich had genomen. Zij heeft 
full time, 7 dagen per week, Cecilia liefdevol verzorgd. Nu is er vorige week een 
nicht van Cecilia opgedoken en zij heeft Apollo verteld dat zij graag haar tante 
Cecilia verder wil verzorgen. Dat betekent dat Cecilia nu verhuisd is naar het 
huis van haar nicht in Mpigi en daarmee uit ons blikveld is verdwenen. De nicht 
was ons zeer erkentelijk voor de hulp en de goede zorgen voor haar tante.  Wij 
danken Namulindwa  voor haar inzet en haar goede zorg voor Cecilia. 
 
 

Langere schoolvakantie i.v.m. verkiezingen 
 
Normaal gesproken is de grote vakantie eind januari afgelopen en gaan de kinderen aan hun nieuwe 
schooljaar beginnen. Maar dit jaar beginnen ze bijna 4 weken later omdat er op 18 februari 
presidentsverkiezingen zijn.  Het schijnt dat iedereen moet gaan stemmen in de plaats waar hij is 
ingeschreven in het bevolkingsregister. Voor sommige leerkrachten betekent dat een lange reis het 
binnenland in en om te voorkomen dat ze dan maar niet gaan stemmen, heeft de regering besloten 
alle scholen gesloten te houden tot na de verkiezingen.  
Op het moment is het ook nogal onrustig in het land in verband met deze verkiezingen. 
 

Een korte beschrijving van de huidige politieke situatie:  
De 70-jarige Museveni leidt het Oost-Afrikaanse land al sinds 1986 en is kandidaat om zichzelf op te 
volgen. Die kandidatuur moet nog bevestigd worden door een partijcongres, maar dat zou slechts een 
formaliteit zijn. Oppositiepartijen maken nauwelijks kans. Patrick Amama Mbabazi, voormalig 
premier, en Kizza Besigye, een van de belangrijkste figuren van de oppositiepartij FDC, worden 
regelmatig opgepakt door de politie en krijgen ook nauwelijks kans om verkiezingsbijeenkomsten te 
organiseren. Officieel mogen ze dat wel, maar de aanhangers van M7 , zoals Museveni genoemd 
wordt, komen deze bijeenkomsten  vaak op agressieve wijze verstoren.  
Meer informatie over de verkiezingen en het politieke systeem kunt u lezen op:  
http://www.mo.be/wereldblog/kieskoorts-oeganda 

http://www.mo.be/wereldblog/kieskoorts-oeganda


We hopen dat de verkiezingen rustig zullen verlopen en dat vlot na de 18e februari het normale leven 
zijn loop weer zal krijgen. 
 

Phionah 
 
Phionah is inmiddels al wel gestart met haar nieuwe studie. Op 12 januari is ze begonnen met de 
opleiding leraar basisonderwijs. Ze doet dit in deeltijd, zodat ze ’s morgens nog als klassenassistent 
kan werken.  De datum van de diploma uitreiking van haar MBO opleiding is nog niet bekend, dit is 
ook uitgesteld tot na de verkiezingen…. 
 

Joanitah en Jireh geveld door malaria 
Half januari kregen we het bericht dat 
Joanitah opgenomen was in het Kitovu 
ziekenhuis i.v.m. ernstige 
uitdrogingsverschijnselen als gevolg 
van malaria.  We zijn blij dat we met 
dit ziekenhuis een contract hebben en 
een goede ziektekostenverzekering 
hebben afgesloten. Hierdoor kon 
Joanitah gelijk de juiste medische zorg 
krijgen. Jammer dat moeder Jennifer 
niet eerder gemeld heeft dat Joanitah 
zo ziek was, dan hadden we haar ook 
eerder de juiste zorg kunnen bieden.  
 

Toen Joanitah aan de beterende hand was, bleek haar zusje Jireh ook malaria te hebben. Gelukkig 
kon toen op tijd de behandeling gestart worden en we zijn blij dat beide zusjes inmiddels helemaal 
hersteld zijn. 
Wanneer je in Oeganda in een ziekenhuis ligt, krijg je goede medische zorg, maar voor eten en 
drinken moet de familie zelf zorgen. Omdat Jennifer dat niet deed,  heeft  Innocent, Apollo’s vrouw, 
eten gekookt voor de meisjes en is Apollo elke dag naar het ziekenhuis gereden om het eten te 
brengen. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig is Joanitah 
weer goed opgeknapt. 
 
 



 

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 in volle gang en het  is de 
bedoeling dat alles klaar is bij de start van het nieuwe schooljaar. 
 
De oude wasruimte voor de meisjes…… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
….en er wordt nog hard gewerkt aan de nieuwe 
wasruimtes 
 
 

 
De nieuwe storeroom van Apollo en Innocent. 
 

De bouw van een nieuwe storeroom (bijkeuken/schuur) bij het huis 
van Apollo was noodzakelijk geworden omdat wij zijn huidige 
storeroom ‘ in beslag hadden genomen’ voor Joanne’s Library and 
Reading Club.  Apollo heeft de kosten voor de bouw nog aardig 
weten te drukken door zelf flink wat bakstenen te bakken en we zijn 
blij dat de storeroom nu 
helemaal klaar is. Zijn brommer 
staat weer onder dak, de oogst 
kan weer veilig worden 
opgeslagen en Joanne’s Library 
kan nu helemaal ingericht 
worden voor de kinderen.  Hier 
zullen Anja en Jacques zich de 
komende tijd ook mee bezig 
gaan houden.  

 



Anja  is op dit moment in Kampala om samen met Apollo weer een 
flinke voorraad boeken te kopen voor Joanne’s Library. 
 

Samenwerking met My Book Buddy  
 
Behalve boeken voor Joanne’s Library zal Anja ook boeken gaan 
aanschaffen voor een project dat de Joanne Foundation samen met My 
Book Buddy gaat opzetten op een basisschool in Ndegeya.  
Het is bekend dat het lezen van boeken noodzakelijk is voor een goede 
taalontwikkeling en dat de kinderen door te lezen ook veel leren van de 
wereld om hen heen. Ndegeya, het dorpje waar Apollo en Innocent 
wonen , is een erg arm dorp. Er is een basisschool met ongeveer  500 
leerlingen, maar de ouders kunnen nauwelijks het schoolgeld betalen, 
dus geld voor leesboeken is er helemaal niet op deze school. Daarom 
heeft Anja contact opgenomen met My Book Buddy en nu gaan we 
samen met deze stichting de basisschool in Ndegeya helpen met het 

opzetten van een bibliotheek. Elk klaslokaal wordt voorzien van een bibliotheekkast die door lokale 
timmerlieden is gemaakt. Deze kast wordt gevuld met leesboeken op het niveau van de kinderen uit 
die klas en geschreven in het Luganda. De kinderen  krijgen 
allemaal een speciaal My Book Buddy rugzakje om het gekozen 
boek mee naar huis te nemen.  
Onze samenwerking met My Book Buddy houdt in dat MBB de 
kasten, de rugzakjes  en een deel van de boeken betaalt, de 
scholen voorziet van een uitleensysteem en een instructie voor de 
leerkrachten.  
De Joanne Foundation betaalt ook een deel van de boeken die 
worden aangeschaft. 
In haar reisverslag zal Anja u de volgende keer meer vertellen over 
dit project. 
 

Nieuwsbrief 
Deze nieuwsbrief wordt naar alle mensen gestuurd die hebben aangegeven belangstelling te hebben 
voor en zich betrokken te voelen bij het werk van de Joanne Foundation. We hebben niet van 
iedereen die belangstelling heeft een e-mailadres. Mocht u mensen kennen die ook graag onze 
nieuwsbrief willen ontvangen , wilt u dit dan aan ons doorgeven?  
 

Tot slot 
Tot onze spijt is Elske momenteel uit de running. Bij haar is borstkanker geconstateerd en ze 
ondergaat momenteel een aantal kuren.  De komende tijd zullen de activiteiten voor de Joanne 
Foundation door de leerlingen van Schaersvoorde daardoor op een laag pitje staan. Elske verwacht 
dat ze halverwege het nieuwe schooljaar weer volop actief kan zijn!  
 
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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