
 

Op 4 februari  j.l. stapte ik, Anja Lammers bestuurslid van Joanne Foundation, op het 

vliegtuig richting Entebbe in Oeganda. Samen met Jacques, mijn echtgenoot, heb ik drie 

weken doorgebracht in Masaka en omgeving, waar de activiteiten van de Joanne Foundation 

hun vorm krijgen.  

Graag wil ik u met deze extra nieuwsbrief hier deelgenoot van maken. 

 

met Apollo en Paul Mugwanya 

 

My Book Buddy op Ndegeya Church School of Uganda. 

Lezen is goed  voor kinderen. Het is goed voor hun taalontwikkeling en ook leren ze al lezend veel 
over de wereld om hen heen. Daarom zijn we twee jaar geleden gestart met Joanne’s Library and 
Reading Club, bij Apollo en Innocent thuis in Ndegeya. Elke dag komen daar gemiddeld dertig 
kinderen lekker lezen.  
Om een nog grotere groep kinderen te kunnen bereiken hebben we samen met het My Book Buddy 
(MBB) project een basisschool in Ndegeya geholpen met het opzetten van een schoolbibliotheek. (In 
de vorige nieuwsbrief heeft u hier al meer over kunnen lezen). 
Ndegeya is een erg arm dorp. De meeste ouders kunnen nauwelijks het schoolgeld betalen voor hun 
kinderen, dus geld voor leesboeken is er niet op deze school, waar 491 leerlingen naar toe gaan.  Wat 
hebben we nu gedaan:  MBB heeft er voor gezorgd dat elk lokaal een eigen boekenkast krijgt, zo zijn 
er acht boekenkasten gemaakt door een timmerman uit Ndegeya.  



De Joanne Foundation heeft de 491 boeken voor haar rekening genomen, boeken op het niveau van 
de kinderen uit de verschillende klassen. Apollo heeft ze allemaal met zorg uitgekozen in een grote 
boekenwinkel in Kampala. MBB heeft gezorgd voor het uitleensysteem en voor het  MBB rugzakje 
om het geleende boek mee naar huis te nemen.            
Toen de vakantie voorbij was, konden alle kinderen dus meteen gaan lezen! Dit is een echte 
verrijking voor de ontwikkeling van de kinderen en we zijn erg blij dat de Joanne Foundation hieraan 
zo’n mooie bijdrage kan leveren! 

  

Schoenenfeest. 

Kindervoeten groeien snel en (kinder)schoenen zijn extreem duur in Oeganda. Het is al bijna een 
traditie geworden; wanneer bestuursleden van de Joanne Foundation op werkbezoek zijn in 
Oeganda, worden er nieuwe schoenen gekocht voor alle kinderen die de Joanne Foundation 
ondersteunt.      

                                                                 
Ook in februari van dit jaar gingen 
Apollo en Henry op pad met 14 
kinderen naar schoenenwinkels in 
Masaka. Na afloop een 
‘schoenenshow’ voor ons, want wij 
als ‘mzungu’s’ kunnen beter niet mee 
gaan wanneer er iets gekocht moet 
worden, dat zou de prijs maar 
onnodig opdrijven. 

 

 

 



Owen en Ruben starten op de Paul Mugwanya school in de baby-class 

Ruben, het jongste zoontje van Apollo en Innocent, is nu ruim 4 jaar oud 
en mag naar school! Hij komt in de nursery, babyclass, van Paul 
Mugwanya School. Op deze school zitten ook z’n broer en zus, evenals 
Hannah, de dochter van Henry.  
Dankzij een sponsor van de Joanne Foundation kan Owen, die het 
syndroom van Down heeft, ook naar die school! Apollo heeft er voor 
gezorgd dat hij een aangepast lesprogramma aangeboden krijgt. Owen is 
super blij.  
Zo ook Ruben; op de ochtend van z’n tweede schooldag staat hij al om 
half vijf bij het bed van z’n ouders en zegt : “Mammie, wakker worden, 
het is al laat, ik moet naar school!” 

 

 

Aan de slag op de Paul Mugwanya School. 

Op deze school werden we weer hartelijk ontvangen door de directeur, Paul Mugwanya, een 
gedreven en hardwerkende idealist.                 
Een sponsor van de Joanne Foundation heeft nog geen vier jaar oude laptops beschikbaar gesteld. 
Aangezien de regering van Oeganda niet wil dat gebruikte laptops op grote schaal ingevoerd worden, 
nemen we er telkens een stuk of vier mee naar Paul Mugwanya School.  
De school beschikt al over elektriciteit, heeft een aparte ruimte als computerlokaal ingericht, dus we 
kunnen aan de slag!      

                           
Stap één is dat leerkrachten leren met 
een computer om te gaan. We zijn 
met de basis begonnen, zoals; hoe 
werkt een computer en hoe ga je om 
met een muis? Paul Mugwanya heeft 
ondertussen een digitaal-vaardige 
leerkracht aangesteld, zodat het 
computeronderwijs een vast plek gaat 
krijgen binnen Paul Mugwanya 
School. 

 

 

De allerjongsten, vanaf 3 jaar, zitten in de nursery in de babyclass. Samen met de twee ‘teachers 
from babyclass’ hebben we een ochtend gewerkt aan het interactief voorlezen van prentenboeken. 
En hoe je daar allerlei voorwerpen en plaatjes, die direct betrekking hebben op het verhaal uit het 
boek, bij kunt gebruiken. Op deze manier leren jonge kinderen op speelse wijze nieuwe woorden. De 
leerkrachten bieden de woorden al aan in twee talen; het Luganda, de moedertaal in dit deel van 
Oeganda, en in het Engels, de taal waarop het onderwijs in Oeganda is gebaseerd vanuit het 
koloniale verleden. 
Van de bevlogen en initiatiefrijke leerkrachten in babyclass hebben wij op onze beurt geleerd hoe je 
met weinig middelen véél kunt bereiken! 
 



Naar de Little Stars JuniorAcademy in Mateete 

In vorige nieuwsbrieven heeft u 
kunnen lezen dat de Joanne 
Foundation deze school geholpen 
heeft  met schoolbankjes, cementen 
vloeren, schoolborden, een grote 
watertank en recent is de wasruimte 
voor de leerlingen die op school 
wonen gereed gekomen.  
Het was fijn om de enthousiaste 
directeur van deze school te 
ontmoeten en om met eigen ogen te 
kunnen zien hoe de omstandigheden 
op deze school enorm verbeterd zijn.  
 

 

Bij Jovia en haar kinderen op bezoek….. 

Jovia woont met haar kinderen Tendo, Agape en Miracle in 
Matete, twee uur rijden vanaf Masaka, door het nu droge en 
zeer stoffige binnenland. Als er een auto passeert, werpt die 
rode stofwolken op, die als dichte mist soms het zicht op de 
weg totaal belemmeren. Jovia en de kinderen ontvangen ons 
heel hartelijk. Het gaat goed met ze. Vol trots laat Jovia ons 
zien wat ze onlangs heeft gepoot op haar stuk land.  
We zien bananen-, cassave-, mais- en koffieplanten.  
Jovia’s droom is om met de opbrengsten van de verkoop van 
haar landbouwproducten in de toekomst een huisje te kunnen 
bouwen op haar eigen grond. Een eigen huisje voor haar en 
haar kinderen!  

 

 

 

…..en op bezoek bij Jennifer en haar kinderen 

We zijn ook bij Jennifer en haar kinderen Brenda, Joanitah, 
Jireh en baby Daniël op bezoek geweest. De meisjes zagen 
er goed uit en lieten vol trots hun schoolschriften zien. 
Bladzijden vol sommen met krullen en foutloos geschreven 
stukken tekst. Baby Daniël heeft de laatste tijd regelmatig 
last van iets dat op koortsstuipen lijkt. Hij is al onder 
behandeling bij een arts in het Kitovu Hospital.  
Wat een geluk dat de Joanne Foundation een collectieve 
ziektekostenverzekering af heeft kunnen sluiten voor alle 
kinderen die zij ondersteunt! 

 



Joannes Library wordt verder ingericht 

Dankzij één van onze  sponsors is de bouw van een ‘storage’ 
mogelijk gemaakt. De ‘storage’ is de schuur die als opslagplaats 
dient voor onder meer mais, bonen, gereedschap en de 
brommer van Apollo. Nu is de ruimte in Apollo’s huis die 
voorheen als ‘storage’ diende geheel te gebruiken voor Joannes 
Library. We hebben samen met Apollo en Innocent fleurig 
linoleum als vloerbedekking uitgezocht. Er komen planken aan 
de muur en een kast voor de spelmaterialen die ondertussen 
aanwezig zijn. Nu is daar een hele voorraad schriften, pennen 
en potloden, stiften en kleurkrijt bij gekomen. Verder nog een 
tafel en een stoel voor Innocent, die de activiteiten in Joannes 
Library uitvoert met de kinderen uit Ndegeya, die nog steeds in 
grote getale komen om te (leren) lezen, en te spelen! 

 

Families bezoeken in Ndegeya en ‘buurtschappen’. 

Op een bloedhete zaterdagmiddag bezoeken we 
families in Ndegeya die leven onder moeilijke 
omstandigheden. We zien kleine huisjes, soms lijkt 
het meer op een hut. Kinderen die er slecht gevoed 
uit zien, versleten en kapotte kleding aan hebben. 
Apollo vertelt dat je aan hun ogen kunt zien dat ze 
hongerig zijn. We zien een meisje met hoge koorts, ze 
kijkt versuft uit haar ogen, ze blijkt malaria te hebben. 
Haar ouders hebben geen geld voor medicijnen die 
het verloop van de ziekte kunnen verlichten. Kinderen 
gaan niet naar school omdat er geen geld voor is. 

Kinderen werken mee bij het verbouwen van gewassen, kinderen lopen dagelijks met hoge stapels 
gesprokkeld hout op hun hoofd, zodat er een vuurtje gestookt kan worden om op te koken. 
Gebroken gezinnen, vaak blijven moeders alleen achter met veel kinderen om voor te zorgen. Ouders 
zijn aan aids gestorven, of lichamelijk al zo verzwakt door de slopende ziekte zodat ze niet kunnen 
werken. Veel HIV- geïnfecteerde mensen. Families nemen kinderen op in hun gezin waarvan beide 
ouders overleden zijn, ze nemen hun oude ouders in huis om ze te verzorgen. Nog meer monden om 
te voeden, terwijl de omstandigheden al zo moeilijk zijn. Ouderen zonder kinderen zijn afhankelijk 
van buren die af en toe wat te eten brengen. 

 
Allemaal schrijnende situaties. De regering in 
Oeganda voorziet in geen enkele vorm van 
gezondheidszorg. Mensen kunnen naar een 
dokter of een ziekenhuis gaan, moeten daar direct 
afrekenen voor het consult en de medicijnen. Wie 
daar het geld niet voor heeft, hoeft op geen 
enkele vorm van gezondheidszorg te rekenen. 
De Joanne Foundation wil proberen op dit gebied 
wat meer voor de Ndegeya gemeenschap te 
betekenen.  

 



Bescheiden start van verbetering gezondheidszorg i.s.m. Abbe Kakande. 

De indrukken die we vorig jaar tijdens ons bezoek aan Ndgegeya hebben opgedaan en met hetgeen 
we nu, in 2016, weer aantreffen, hebben er toe geleid dat we vanuit de Joanne Foundation gaan 
proberen om een begin te maken met het verbeteren van de leefomstandigheden van de 
allerarmsten. Met de focus op de gezondheidszorg in dit geval. Vlak bij Apollo in de buurt woont dhr. 
Abbe Kakande. Hij is tijdens zijn arbeidzame leven een ‘nurse’ geweest in government-ziekenhuizen 
en heeft als een soort wijkverpleegkundige gewerkt. Dit betekende dat hij bij mensen aan huis zorg 
verleende, hen  verpleegde en van de benodigde medicijnen voorzag. Nu leeft hij van een klein 
pensioentje en heeft in het voorste kamertje van zijn huis een ‘clinic’ ingericht. Er staat een soort 
toonbank in de kamer, er hangen een aantal kastjes aan de muur met medicijnen en medicamenten 
er in en langs de wanden staan banken waarop de patiënten plaats kunnen nemen.  

We gaan met meneer Kakande in gesprek 
en hij vertelt ons over zijn ervaringen als 
nurse, waarbij duidelijk wordt dat hij een 
gespecialiseerde nurse is, hij mag veel 
medische handelingen verrichten, nog net 
niet opereren. We vertellen hem dat we 
op zoek zijn naar iemand met de juiste 
kennis en ervaring die in Ndegeya en 
omgeving de armsten kan helpen 
wanneer zij ziek zijn en het hen aan geld 
ontbreekt om naar een dokter te gaan 
voor behandeling.  
 
 

Abbe Kakande zal per boda-boda Ndegya en het grote buitengebied dat er bij hoort doorkruisen en 
medische zorg verlenen waar dat nodig is. We spreken af dat hij maandelijks, via Apollo, zal 
rapporteren hoeveel volwassenen en kinderen hij heeft behandeld, welke ziekten zich voordeden en 
waaruit de behandeling heeft bestaan. Dankzij sponsors kunnen we Abbe Kakande een bescheiden 
toelage geven waaruit hij vervoerskosten, medicijnen en medicamenten kan financieren, waarbij er 
ook een vergoeding voor hemzelf in zit, voor het verrichte (medische)werk. Na afloop van het 
gesprek zijn we blij en tevreden met de activiteit zoals die uitgevoerd gaat worden. Ook benieuwd 
hoe dit er allemaal in de praktijk uit zal gaan zien! 
 

Een  matras en beddengoed is toch wel het minste…………… 

Tijdens ons bezoek aan Ndegeya-village 
werden we door inwoners meegetroond 
naar een huisje waar twee oude vrouwen 
woonden, in omstandigheden die bij ons in 
Nederland ondenkbaar zijn. Buren zorgen er 
voor dat de vrouwen eten en drinken 
krijgen, maar daar houdt het dan ook mee 
op. De oude vrouwen sliepen op rieten 
matjes op de grond. Samen met Apollo 
hebben we kunnen regelen dat ze een paar 
dagen later van matrassen en beddengoed 
zijn voorzien. De dankbare gezichten van de 
vrouwen, ontroerend! 
 



Zes kinderen uit Ndegeya kunnen voorlopig naar school! 

Dankzij een andere sponsor is de Joanne Foundation in 
de gelegenheid gesteld om een zestal kinderen uit 
Ndegeya gedurende één trimester naar school te laten 
gaan. Apollo kent de families in Ndegeya, weet waar de 
nood het hoogst is en hij kent de ouders die het 
onderwijs voor hun kinderen financieel niet op kunnen 
brengen.                                                                                                                                                       
Een school die bestuurd wordt door de regering vraagt 
geen schoolgeld, maar kinderen moeten wel een 
schooluniform hebben, een pakketje schriften mee 
brengen, pennen en potloden en een geldbedrag, zodat 
zij tussen de middag een bord pap, of bonen met 
maispuree te eten krijgen. Apollo heeft alles geregeld 
voor de kinderen en hen ingeschreven op de 
verschillende scholen in de buurt. We hebben (naast de 
11 kinderen waarvan we al structureel het schoolgeld 

sponsoren) dus nog zes andere kinderen heel erg blij kunnen maken. 
 

Samen een dagje uit. 

 
Voordat het werkbezoek er op zit, gaan we met z’n allen een dagje uit. Het is 
al traditie geworden dat we hen persoonlijk uitnodigen en op een dagje-uit 
trakteren. Samen met de gezinnen van Apollo en van Henry, de driver die 
altijd voor ons klaar staat en ons naar alle uithoeken vervoert of z’n auto vol 
met spullen laadt die vervoerd moeten worden, zijn we een middag naar 
een zwembad bij een hotel geweest.  
Veel waterpret voor de kinderen en voor de volwassenen heerlijk om te zien 
hoe de kinderen genieten van zo’n uitje!  

 

 

Tot slot 

 

Wij kijken met een voldaan gevoel terug op ons werkbezoek. Wat ons het meest voldoening geeft is 
dat we tijdens die werkbezoeken echt samen aan het 'bouwen'  zijn met de fijne mensen die we daar 
hebben leren kennen. Want, de bestuursleden van de Joanne Foundation doen het werk in 
Nederland (samen met de sponsors) , maar de uitvoering in de praktijk moet dáár gebeuren !  
 
Met een hartelijke groet, mede namens Elske, Arent en Helma, 

Anja Lammers 

 
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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