
 
 

Juni 2015 
 

 

Het is inmiddels drie maanden geleden dat de activiteiten van ‘Joanne’s kinderen in Oeganda’ 

opgingen in de nieuwe stichting ‘Joanne Foundation’. We kijken met een goed gevoel  terug op deze 

eerste drie maanden en we hebben dan ook veel positieve reacties gehad op ons besluit een stichting 

op te richten. 

We hebben destijds aangegeven dat we zo nu en dan nog wel een nieuwsbrief wilden uitgeven, 

omdat we op de website en op Facebook altijd een beetje voorzichtig moeten zijn met wat we zeggen. 

Maar omdat we vinden dat de sponsoren altijd goed geïnformeerd moeten zijn, komt er af en toe dus 

toch nog een nieuwsbrief om jullie wat beter bij te praten. Ook zullen we in deze nieuwsbrief  een 

aantal nieuwsberichten opnemen die op de website staan, omdat niet alle sponsoren over een 

computer met internet beschikken….. 

 

 

 

Folders 

We hebben folders laten maken waar in het kort beschreven wordt wat 

het doel is van de Joanne Foundation en met welke activiteiten we ons 

bezighouden. Mochten jullie een paar folders willen hebben om in je eigen 

omgeving te verspreiden en op die manier het werk van de Joanne 

Foundation onder de aandacht te brengen, dan geef je maar een seintje. 

Dan zorgen we dat je een stapeltje folders krijgt. 

 

 

Bald auch auf Deutsch! 

 

 

Zoals jullie misschien gezien hebben is onze website www.joannefoundation.nl ook in het Engels 

vertaald. En we zijn nu hard bezig (met dank aan de sectie Duits van Schaersvoorde!) om de website 

ook in het Duits te vertalen. We hopen nog voor de zomer dit ook in orde te hebben. 

 

 

 

http://www.joannefoundation.nl/


Nieuwe sponsors 

We zijn heel blij dat we sinds we een stichting zijn veel nieuwe sponsors hebben mogen begroeten 

en mooie giften hebben mogen ontvangen. Een aantal van deze nieuwe sponsors kennen we al, maar 

er zit ook een aantal voor ons onbekende namen bij. We hopen dat deze nieuwe sponsors hun naam 

en (e-mail-) adres aan ons willen doorgeven, want dan kunnen we hen bedanken en ook op de 

hoogte houden met de nieuwsbrief. Mochten jullie mensen kennen die recent nieuwe sponsor zijn 

geworden van de Joanne Foundation, dan zou het fijn zijn, wanneer je hen vraagt om hun (e-mail-) 

adres even aan ons door te geven. (via info@joannefoundation.nl ) 

 

Vrienden van de Joanne Foundation 

We merken dat de meeste (particuliere) sponsors het fijn vinden om een beetje ‘anoniem’ te blijven, 

maar voor sponsorende bedrijven kan het natuurlijk wel aantrekkelijk zijn om als ‘Vriend van de 

Joanne Foundation’ met naam vermeld te worden op de website. Daarom willen we jullie vragen om, 

wanneer je met jouw bedrijf de Joanne Foundation structureel wilt blijven ondersteunen én op de 

website als ‘vriend’  genoemd wil worden, even contact met ons op te nemen. 

(info@joannefoundation.nl)  

 

Subsidie van twee fondsen 

Een bijkomend voordeel van het feit dat we nu een stichting zijn, is dat we nu ook subsidie kunnen 

aanvragen bij verschillende fondsen.   

Zo hebben wij bij de Stichting ‘Ziekenzorg en bevordering van gezondheidsbelangen’ een aanvraag 

ingediend voor financiële ondersteuning bij de uitbreiding van Joanne’s Library and Reading Club. We 

zijn heel blij dat zij hier positief op hebben gereageerd door ons een aanmoedigingsbijdrage te 

geven. We kunnen hiervoor een extra kast laten timmeren en nieuwe kinderboeken aanschaffen.  

 

Bij de Stichting MondiAalten hebben we een verzoek 

ingediend voor financiële ondersteuning bij het 

‘waterproject’ voor de Little Stars School. 

We zijn heel blij dat wij ook van hen een positieve reactie 

hebben ontvangen! 

 

Dat betekent dat de Little Stars School (de school van Miracle, Agape en Tendo) binnenkort dakgoten 

krijgt en een grote watertank, zodat de kinderen niet vóór en na schooltijd uren moeten lopen om 

met een jerrycan water te halen uit een moeras, omdat de school dan dus beschikt over een eigen 

(regen-) watervoorziening.   
 

Rekeningnummers 

Voordat we een stichting waren, waren er verschillende rekeningnummers in omloop waarop giften 

voor ‘Joanne’s kinderen in Oeganda’ gestort konden worden, o.a. ook een rekening van 

Schaersvoorde (nr NL96RABO 01114.21.063) 

Deze Schaersvoorde-rekening komt binnenkort te vervallen, dus vragen we alle sponsors uitsluitend 

het officiële rekeningnummer te gebruiken: NL95RABO 01461.76.472 

Dit is ook de rekening waar de ANBI status aan gekoppeld is en die voor sponsors interessant kan zijn 

i.v.m. de aftrekbaarheid van de giften voor de belastingen. 
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  Nieuws uit Oeganda 
 

Gezinsuitbreiding  

Op 14 april is de baby van moeder Jennifer geboren. Het is een jongetje en over de naam zegt  

Apollo: “She gave the baby many names, among them is Daniel”. Dus zo zullen we hem maar 

noemen. 

 

Moeder en kind maken het goed, maar al vrij snel na de 

geboorte gaf Apollo aan dat Jennifer nauwelijks te eten had en 

hierdoor ook weinig voeding voor de baby had.  Omdat de baby 

dus risico liep, hebben we afgesproken om haar de eerste tijd 

een voedselpakket te geven met gezonde voedingsmiddelen. 

Het vervelende is, dat  toen Apollo de melkpoeder, de eieren, 

het fruit  enz. kwam brengen, dat ze zei dat ze liever geld had 

gehad……..  Jullie weten dat Jennifer een heel moeilijke vrouw 

is die vaak liegt en bedriegt, maar we vinden dat haar kinderen 

hier niet de dupe van mogen worden. Wanneer we nu geen 

voedsel aan Jennifer geven, dan gaat het niet goed met Daniel. 

Wij denken dat Jennifer een fikse persoonlijkheidsstoornis 

heeft. Ze stuurde ons bijvoorbeeld een bericht dat ze vlak na de 

bevalling haar rug had gebroken en daarom dus niet kon 

werken om zelf voor eten te zorgen. Maar Apollo bezoekt haar iedere week om het eten te brengen  

en heeft niets gezien of gemerkt van een gebroken rug……  Nou ja, zo kunnen we nog meer 

voorbeelden geven (hier wel…niet op de website  dus ) Het liefst zouden we onze contacten met haar 

verbreken, maar zij is de moeder van Brenda, Joanitah, Jireh en van Daniel en deze kinderen kunnen 

het niet helpen dat hun moeder zich zo onverantwoordelijk gedraagt. 

 

Een andere reden om een voedselpakket te verstrekken is dat 

de meisjes een week na de geboorte van Daniel vakantie 

kregen en dus naar huis kwamen.  In het verleden heeft 

Jennifer al eerder de meisjes tijdens de vakantie weggestuurd 

naar een ver familielid in het binnenland, omdat ze zei dat ze 

geen eten had voor de meisjes. We hoopten dat door het 

verstrekken van een voedselpakket de meisjes dus ook te 

eten zouden hebben en niet weggestuurd zouden worden.   

 

Brenda, Joanitah en Jireh genoten van hun kleine broertje en 

vooral Brenda vindt het leuk om voor hem te zorgen.  

Inmiddels is de vakantie alweer achter de rug en zijn de 

kinderen begonnen aan hun tweede periode op school. 

Apollo heeft alle benodigdheden weer gekocht en de meisjes 

weer goed afgeleverd op school.  Wel gezellig dat moeder 

Jennifer en baby Daniel ook even meegingen. 



 

 
Helma heeft haar vlucht al geboekt voor het 
volgende werkbezoek aan Oeganda: 
van 11 tot 21 oktober zal zij de kinderen weer gaan 
bezoeken en samen met Apollo alle activiteiten en 
plannen voor de toekomst bespreken.  
Dit keer reist ze samen met Brecht, de 
schoondochter van goede vrienden. 
We zullen jullie t.z.t. weer goed op de hoogte 
houden. 
 

 Nieuwsberichten van de website  
 
Omdat niet alle sponsors over een computer met internet beschikken en dus niet in de gelegenheid 
zijn de website te bekijken, hieronder nog een paar berichtjes die op de website staan.  Dus voor 
degenen die regelmatig de website bekijken is dit bekende informatie. 

 
16 juni 2015 
 
Kinderen uit Bredevoort hebben afgelopen winter tekeningen 
gemaakt voor kinderen in Oeganda.  
Vergezeld door de opbrengsten van sponsoracties, zijn deze 
tekeningen in februari naar Oeganda gebracht door Anja en Jacques.  
De Oegandese kinderen hebben op hun beurt weer tekeningen 
gemaakt voor de Bredevoortse kinderen. Dit alles met 
tekenmaterialen beschikbaar gesteld door Jos en Maaike van 
boekhandel Messink&Prinsen.  
Deze tekeningen worden nu tentoongesteld in de etalage van 
boekhandel Messink&Prinsen in Aalten. 
 
 
 
 
 

 
14 juni 2015 

Zoals jullie weten hebben we eind vorig jaar dakgoten laten 
plaatsen op het huis van Apollo en het was de bedoeling om 
daar ook een watertank te plaatsen, maar omdat het 
regenseizoen in volle hevigheid losbarstte, was  de grond te 
drassig om de tank te plaatsen. Nu is het regenseizoen achter 
de rug en wordt er hard gewerkt aan een stevig fundament 
voor de tank die 10.000 lt. water kan bevatten. Het is de 
bedoeling dat het water uit deze tank niet alleen voor Apollo 
en zijn gezin is, maar dat de gehele dorpsgemeenschap van 
Ndegeya ervan kan profiteren.  Wanneer  het cement goed 
gedroogd is, wordt er verder gebouwd aan de tank. 
 



 
 17 mei 2015 
De voorjaarsvakantie zit er in Oeganda weer op, dus de 
kinderen gaan na vier  weken weer terug naar school. 
Voor de boarding students (de kinderen die op school 
wonen) moeten er dus veel boodschappen gedaan 
worden, want ze krijgen een flinke lijst mee met 
spullen die ze moeten meebrengen, b.v.  tandpasta, 
zeep, wc papier, limonadesiroop, suiker, rijst, 
schoensmeer, nagelknippers (!)  maar natuurlijk ook 
pennen, schriften enz. Voor alle kinderen heeft Apollo 
weer het schoolgeld en de boardingkosten betaald op 
de verschillende scholen, dus ze kunnen weer vier 
maanden naar school. 
 
 

30 april 2015 
Op  28 en 29 april 2015 organiseerde het Ludger College 
in Doetinchem het Krachtveld Festival en de opbrengst 
van de catering was bestemd voor de Joanne 
Foundation.   Er werden o.a. lekkere Franse crêpes 
verkocht, chocoladebroodjes, hamburgers, slaatjes, 
tosti’s, oliebollen, heerlijke zelfgebakken koeken en 
taarten en er werd zelfs een echte Oegandese maaltijd 
geserveerd. Omdat er veel gesponsord was (o.a. door 
Jumbo Doetinchem en Aloys Lurvink) kon er een prachtig 
bedrag overgemaakt worden naar de Joanne Foundation: 
€ 1026 
We zijn iedereen die zich hiervoor heeft ingezet heel erg 
dankbaar! 

 
21 april 2015 
Direct na het tekenen van de stichtingsakte op 2 maart 
hebben we een ANBI registratie aangevraagd. Vandaag 
hebben we de brief van de belastingdienst ontvangen 
dat de Joanne Foundation officieel ANBI geregistreerd 
is. Het voordeel van een ANBI registratie is dat de 
sponsors hun giften kunnen aftrekken van de 
belastingen. 

 
 

19 april 2015 
In de st. Joriskerk in Bredevoort heeft Anja een enthousiast 
verhaal verteld over haar bezoek aan Oeganda. Ze liet een 
paar filmpjes zien, o.a.. een waarin de Oegandese kinderen 
de tekeningen kregen die de Bredevoortse kinderen voor 
hen gemaakt hadden. Anja heeft ook weer tekeningen mee 
terug gekregen voor de kinderen in Bredevoort. Deze 
tekeningen komen binnenkort in de etalage van 
Messink&Prinsen (in Aalten) te hangen. 
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Nieuws van het Star Project 
 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al verteld dat Apollo ook een kleine stichting heeft opgericht, het 

Star Project, met als doel de armste mensen uit zijn dorpje te helpen. De Joanne Foundation 

ondersteunt het Star project met financiële bijdragen. Namens het bestuur coördineert Anja de 

aanvragen van het Star project. 

Beddengoed voor Cecilia, een arme oude dame. 

In de village  Ndegeya, leeft in haar schamele hutje een oude vrouw, Cecilia. Er  is niemand die haar 

verzorgt, haar man is overleden en ze hebben geen kinderen gekregen. Zo nu en dan komt er iemand 

uit de buurt een bord met rijst brengen. De vrouw slaapt op een dun en gerafeld rieten matje. 

Apollo en z’n vrouw  Innocent gaan nu twee keer per week bij Cecilia langs om haar kleren en lakens 

te wassen, haar potten, pannen, beker en bord af te wassen en om water en hout voor haar te halen. 

Verder hebben ze er ook voor gezorgd dat ze nu een goed matras heeft, een deken en een lakenset. 

                               
 

Tot slot 
 

Eigenlijk kunnen we nog wel een aantal pagina’s vullen met nieuwtjes uit Oeganda, maar dan wordt 

deze nieuwsbrief te lang….dus dat doen we maar niet. 

Houd de website  www.joannefoundation.nl  goed in de gaten, want daar zetten we ook regelmatig 

nieuwtjes op. Ook onder de verschillende tabjes van de website wordt regelmatig nieuwe informatie 

gezet. 

 

Dank voor jullie betrokkenheid en steun aan het werk van de Joanne Foundation! 

 

Met een hartelijke groet van Anja, Elske Arent en Helma 

http://www.joannefoundation.nl/

