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Het is alweer drie maanden geleden dat we u voor het laatst bijgepraat hebben over de  activiteiten 

van de Joanne Foundation.  Degenen die de website regelmatig bekijken of ons volgen op Facebook 

zullen op de hoogte zijn, maar omdat niet iedereen onze activiteiten kan volgen via internet, een 

verslag van deze activiteiten nu dus ook in de nieuwsbrief.  

 

 

 

Little Stars Junior Academy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is de school van Miracle, Tendo en Agape in Mateete, diep in het binnenland, verscholen tussen 

de bananenplantages.  Dit is ook de school waar we bijna een jaar geleden actie voor gevoerd 

hebben,  zodat we 120 schoolbankjes konden laten maken, acht betonnen vloeren laten leggen en 

acht nieuwe schoolborden konden laten maken.  

De school had ook geen eigen watervoorziening. Dat betekende dat de leerlingen vóór schooltijd 

anderhalf uur moesten lopen naar een put/waterpoel om daar water te gaan halen met hun 

jerrycans en vervolgens weer anderhalf uur terug moesten lopen naar school, met de volle, zware 



jerrycans. Bovendien was dat water van dermate slechte kwaliteit dat de kinderen er vaak 

buikklachten van kregen en ziek werden.  In perioden van droogte drinken ook de dieren uit 

datzelfde poeltje! 

     
 

Dit was eigenlijk een heel ongewenste situatie. We hebben aan MondiAalten gevraagd of zij ons 

financieel wilden ondersteunen bij het opzetten van een eigen watervoorziening voor deze school en 

we waren heel blij met de positieve reactie van MondiAalten.  

Er is vervolgens een 10.000 liter watertank aangeschaft en vakkundig geplaatst: eerst een stevig 

fundament gemetseld en daarna de tank erop. En omdat het een kunststof tank is en de brandende 

zon mogelijk de levensduur van deze tank nadelig zou kunnen beïnvloeden, is de tank helemaal 

ingemetseld. Daarna zijn de dakgoten geplaatst en op de watertank aangesloten. 

 

  
 

Het fundament……………………     …en de tank wordt ingemetseld…. 
 



   

 De dakgoten worden bevestigd en aangesloten op de watertank……. 
 

Zowel de schooldirectie als de leerlingen zijn erg blij dat zij nu een eigen ( relatief schone) 

watervoorziening hebben. Twee leerlingen, Gloria en Tina, hebben een bedankbriefje geschreven: 

 

   



Owen mag naar school ! 
 

Mooi nieuws over Owen, de jongen met Down Syndroom, waarover we jullie al eerder 

vertelden.  Owen heeft jarenlang in huis opgesloten gezeten , omdat zijn moeder zich voor hem 

schaamde. In Oeganda wordt vaak gedacht dat je ”vervloekt “ bent wanneer je een gehandicapt kind 

ter wereld brengt.  Owens vader heeft zijn vrouw en zijn gehandicapte zoon dan ook  in de steek 

gelaten. Gehandicapte kinderen worden vaak weggestopt en aan hun lot overgelaten.  Zo ging het 

ook met Owen. 

Maar Apollo is met de moeder van Owen gaan praten en heeft gevraagd of Owen mee mocht naar 

Joanne’s Library om te spelen en in boekjes te kijken. Dat mocht en vanaf die tijd kwam Owen elke 

dag met veel plezier naar Joanne’s Library.  Innocent, de vrouw van Apollo, heeft zich over hem 

ontfermd en heeft hem gestimuleerd te spelen. Ze heeft hem veel voorgelezen  en hem ook geleerd 

hoe hij zijn naam moet schrijven.   

   
Apollo en Innocent  hebben ook de andere kinderen die 

naar Joanne’s library komen laten zien dat een kind met 

Down syndroom niet “gek” is, maar gewoon een leuke 

jongen. Ook hebben de mensen in het dorpje  geleerd dat 

je kinderen met Down Syndroom niet hoeft weg te 

stoppen.  

En nu vertelde Apollo dat Owen toegelaten is op de 

basisschool! Owen is supertrots dat hij net als veel andere 

kinderen nu ook naar school gaat. 

We zijn Apollo en Innocent erg dankbaar voor hun grote 

inzet om kinderen met een handicap geaccepteerd te 

krijgen binnen hun samenleving. 

 

 



Nieuwtjes 
 

Bezoek aan Oeganda 
Helma gaat binnenkort samen met Brecht Hasperhoven, de 

schoondochter van goede vrienden, naar Oeganda. Van 11 tot 21 

oktober zullen zij de kinderen weer gaan bezoeken en samen met 

Apollo alle activiteiten en plannen voor de toekomst bespreken.  

 

De volgende activiteiten staan op het programma : 

 

- Bezoek aan de Little Stars Junior Academy in Mateete, de school van Tendo, Miracle en Agape. 

- Bezoek aan de Hope School, de school van Jireh, Joanitah en Brenda. 

- Bezoek aan de John Paul Mugwanya School, de school van Hannah en de kinderen van Apollo. 

- Bezoek aan Jovia in Mateete, de moeder van Tendo, Miracle en Agape. 

- Bezoek aan Jeniffer  in Nyendo, de moeder van Brenda, Joanitah, Jireh en baby Daniel. 

- Bezoek aan Sylvia, de gastmoeder van Hannah. 

- Bezoek aan Meeme Phionah en haar zus in Kampala. 

- In het kader van het Star Project zullen we in de dorpsgemeenschap van Ndegeya (daar wonen    

  Apollo en Innocent) verschillende  gezinnen bezoeken, vermoedelijk ook de moeder van Owen. 

- Om de polis voor ziektekostenverzekering  voor de kinderen weer voor een jaar te verlengen, zullen 

  we naar het kantoor van Save for Health Uganda gaan. 

- We zullen ook een bezoek brengen aan het huis van Henri (onze chauffeur) en vanzelfsprekend  

  zullen we veel tijd doorbrengen met Apollo en Innocent. 

 

Na afloop van deze reis zullen jullie het verslag van dit bezoek ontvangen, maar jullie kunnen ook 

tijdens het bezoek al wat berichten lezen op de Facebookpagina van “Joannes’s kinderen in 

Oeganda” .  

Over Facebook gesproken:  misschien hebben jullie je 

afgevraagd waarom wij de naam van de Facebookpagina nog 

niet aangepast hebben in “Joanne Foundation”?  

We hebben dat  op allerlei manieren geprobeerd te veranderen, 

maar dat blijkt niet mogelijk te zijn voor  pagina’s met meer dan 

200 ‘likes’. En wij hebben bijna 700 ‘likes’!   

 

Maar gelukkig  weet iedereen ons te vinden en het is heel fijn om te weten dat er zoveel mensen 

belangstelling hebben voor het werk van de Joanne Foundation.  

 

Jetzt auch auf Deutsch! 
In onze vorige nieuwsbrief schreven we dat er hard gewerkt werd aan de Duitse 

vertaling van onze website en we zijn blij om te kunnen vertellen dat die vertaling 

klaar is!  

             Dank aan Elske, de sectie Duits van Schaersvoorde en aan Steffi voor het vertaalwerk.  



De vmbo leerlingen van Schaersvoorde  tijdens het Volksfeest  in actie voor de 
Joanne Foundation 
Op 18 september jl. hebben  15 leerlingen van het vmbo Schaersvoorde Aalten zich tijdens de 
Kinderspelen ingezet voor de Joanne Foundation. 
Deze leerlingen hebben een snoep- en drankkraam verzorgd en tientallen kinderen van de 
basisschool geschminkt en van  “tattoos” voorzien. 
Ze hebben het prachtige bedrag van €355,- opgehaald!!  Super! 
 

    
 

Fundraising event van Brecht 
Brecht, het reisgenootje van Helma in oktober a.s. heeft het plan opgevat een benefietavond te 
organiseren en de opbrengst is bestemd voor de Joanne Foundation.  Wees welkom op 14 november 
in Markelo!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tot slot 
Dank voor jullie betrokkenheid en steun aan het werk van de Joanne Foundation!  
Dankzij jullie steun en bijdragen zijn we in staat om Joanne’s droom te realiseren. 
 
Met een hartelijke groet van Anja, Elske, Arent en Helma 


