
 

In september  is ons bestuurslid Helma Noordink op werkbezoek geweest in Oeganda.  
Samen met Netty Flierman, Trees Snijder en Liesbeth Geurts bezocht zij de verschillende projecten 
waar de Joanne Foundation zich mee bezighoudt.  
In deze nieuwsbrief vindt u het verslag van dit bezoek. 

 
 

De nieuwe website is klaar! 
Twee jaar geleden zijn we via de Aaltense Uitdaging  in contact gekomen met Joop van Reeken en hij 
heeft ons geholpen de oude website bij te werken en hij heeft een opzetje gemaakt voor onze 
nieuwe website. Peter en Cilia hebben er inmiddels heel wat uurtjes in gestoken om de nieuwe 
website verder vorm te geven.  Benieuwd? Kijk gauw op : www.joannefoundation.nl  

 

Verslag van ons bezoek aan Oeganda, van 11 september tot 23 september 
 
Eerste overleg 
Op de eerste dag na onze aankomst in Oeganda vond het eerste 
werkoverleg plaats met Apollo en Jane. Lopende zaken zijn 
geëvalueerd, aandachtspunten besproken en er is een planning 
gemaakt voor onze activiteiten en de bezoeken die we wilden 
afleggen in de tien dagen die we er zouden zijn.  
  

                                                           

http://www.joannefoundation.nl/


Start nieuwe schoolperiode  
Dit keer viel de start van de nieuwe schoolperiode precies in de 
periode van ons verblijf. Apollo vroeg ons om mee te gaan om de 
kinderen weer op school te brengen. Het was een bijzondere 
ervaring: een pick-up truck vol kinderen en dozen met school- en 
persoonlijke benodigdheden voor de kinderen die op school 
wonen. Het bleek voor ons een oefening in geduld: lange rijen 
ouders die zich moesten melden bij een tafel waar allerlei 
administratieve zaken geregeld moesten worden, briefjes 
inleveren, briefjes ophalen, stempeltje halen, een plek waar al 
het wc-papier ingeleverd moest worden, een plek waar je het 
bankafschrift met de betaling van het schoolgeld afgegeven 
moest worden en nog veel meer. Alles werd handmatig in een 
schrift genoteerd, "African style", dus ( in onze ogen) nogal 
langzaam.... En dat allemaal in de brandende zon. Maar het was 
bijzonder om te zien hoe rustig het was: iedereen stond kalm op 
zijn beurt te wachten, geen stress. Daar kunnen wij nog wat van 
leren. 

   
Rondje Ndegeya 

Ook tijdens dit bezoek hebben we weer een rondje 
door Ndegeya gemaakt en een aantal gezinnen 
bezocht.  Bij zeven oude, arme en kwetsbare ouderen 
hebben we een voedselpakket gebracht, met daarin 
rijst, bonen, suiker en maïsmeel : de essentiële 
voedingsmiddelen. We bezochten een vrouw die vorige 
week was opgenomen in het ziekenhuis omdat ze erg 
ziek was. Uit onderzoek bleek dat haar klachten door 
ernstige ondervoeding veroorzaakt werden. We zijn blij 
dat deze vrouw en een aantal andere gezinnen nu 
voorlopig weer een tijdje goed te eten hebben. 

 
De matten van Maria 
Tijdens het rondje door Ndegeya bezochten we ook “Maria van de matten”. Zij had een paar 
maanden geleden aangegeven dat zij graag matten wilde gaan maken en verkopen om zo wat 
inkomsten te hebben. Maar helaas kon ze geen kopers vinden voor haar matten. Na de oproep in 
onze vorige nieuwsbrief, waar mensen konden aangeven dat ze een mat van Maria wilden kopen, 
kwamen er 20 bestellingen binnen. Maria is dus hard aan het werk gegaan en ze kreeg gelukkig hulp 
van een aantal vrouwen uit het dorp. De 20 matten lagen klaar om mee te nemen naar Nederland. 
Inmiddels zijn alle matten terechtgekomen bij de bestellers.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Workshop paper beads maken 
 

Een van de speerpunten van de Joanne 
Foundation is het streven naar 
zelfvoorzienendheid van de mensen in 
Ndegeya. We zoeken samen met ons team 
naar mogelijkheden voor de mensen daar om 
wat geld te verdienen. Een van die 
mogelijkheden is het maken van papieren 
kralen (paper beads). Innocent heeft een 
tweedaagse workshop paper beads maken 
georganiseerd. Normaal gesproken moeten 
vrouwen betalen om zo'n cursus te kunnen 
volgen, maar we hebben het nu gratis 

aangeboden. Er kwamen zo'n 40 vrouwen op af, die hebben geleerd hoe je papieren kralen moeten 
maken en hoe je er sieraden van maakt. Op deze manier kunnen ze zelf een beetje geld verdienen. 
Het is mooi om te zien dat de vrouwen van Ndegeya hiervoor gemotiveerd zijn.  
        
Joanne’s Library & Reading Club 

      
De kinderen die elke zondagmiddag naar Joanne’s 
Library komen, hadden kennelijk gehoord dat er 
bezoek uit Nederland was, want waar er normaal 
gesproken op een gewone zondagmiddag zo’n 80 
kinderen zijn, waren er nu meer dan 150! We 
hadden van een sponsor o.a. (kleur-)potloden en 
schriften meegekregen, die we deze middag 
hebben uitgedeeld.  
 

Abby Kakande en huisbezoeken 
Verpleegkundige Abby Kakande is een begrip in Ndegeya, een 
vertrouwd gezicht, een wijs en vriendelijk man, die op 66-jarige 
leeftijd nog steeds actief is.  
Hij vertelde dat hij blij is met de jonge, deskundige Michael die 
straks als afgestudeerd verpleegkundige met hem gaat 
samenwerken:  jarenlange ervaring en nieuwe methodes 
worden gedeeld. 
 
 
 

Door goede  giften van diverse sponsors konden we veel 
medicijnen, wondmaterialen, een bloedsuikermeter, 
urinesticks en nog meer medische middelen aan Abby 
geven, die daar enorm blij mee was.   
Wanneer de kliniek in gebruik kan worden genomen, kan 
de zorg beter georganiseerd worden.  Abby vertelde ons 
over de toenemende zorg voor kwetsbare ouderen en 
hun ondervoeding. Ook ziet hij een toename van 
diabetespatiënten. Samen met hem hebben we enkele 
ouderen in hun zeer schamel onderkomen bezocht.  
Indrukwekkend om te zien hoe zorgzaam hij te werk gaat. 
 



 
Dovenschool 

 
Met Sarah, de directrice van de School For Special Needs, de ‘dovenschool’, 
hebben we een bijzonder fijn gesprek gehad over de mogelijkheid om de 
beroepsgerichte vakken op deze school nieuw leven in te blazen. Sarah wil 
haar leerlingen graag iets extra’s meegeven bij het verlaten van de school, 
namelijk de vaardigheid om een beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld als 
kapper, naaister of bakker. Voor dove kinderen is het al een stuk moeilijker 
om een plaatsje in de samenleving te krijgen, dus wanneer ze een vak 
geleerd hebben, vergroot dat hun kansen op een betere toekomst.  
Maar door gebrek aan materialen en kapotte (naai-)machines was dit 
programma een beetje in het slop geraakt, tot groot verdriet van Sarah.  
We hebben samen plannen gemaakt om bright students ,de buitengewoon 
goed presterende leerlingen in de bovenbouw, in te schakelen als 

onderwijsassistent bij deze vakken.  
En zo hebben we méér plannen gemaakt om deze beroepsgerichte vakken weer een prominente 
plaats te geven in het curriculum van deze school.  We hebben Sarah toegezegd haar te helpen met 
de reparaties van de naai-en breimachines en de aanschaf van materialen, zodat in het nieuwe 
schooljaar deze vakken weer van start kunnen gaan. 
 
Twee dagen screening voor de oogmetingen in oktober 
Optometrist Te Kiefte is momenteel weer op ons project in Oeganda om verder te werken aan het 
twee jaar geleden opgezette oogzorgprogramma. De focus zal dit keer liggen op het doen van 
oogmetingen bij kinderen. Omdat het voor Derk Jan te Kiefte onmogelijk is om bij zoveel kinderen 
grondige oogmetingen te doen, hebben wij op twee scholen (een dovenschool en twee klassen van 
een basisschool) voorwerk gedaan.  
We hebben in twee dagen 160 kinderen gescreend. Te Kiefte zal de gegevens van onze screening 
analyseren en bepalen welke kinderen hij nader zal onderzoeken.  
In onze volgende nieuwsbrief zullen we u meer over vertellen over het bezoek van de Te Kiefte’s. 

 
Open Huis Ndegeya Community Clinic 
We hadden gehoopt tijdens ons bezoek de kliniek officieel te kunnen openen, maar de health 
inspector kwam met een lijstje aanvullende eisen waaraan voldaan moet worden voordat de kliniek 
officieel geopend kan worden.  Ook moeten de elektriciteit en het water nog aangesloten worden en 
wordt er nog gewerkt aan de bouw van een septic tank. Verder is het meubilair ook nog niet 
compleet.  
Er is de afgelopen tijd heel hard gewerkt, maar ons bezoek kwam eigenlijk iets te vroeg.  
Toch wilden we wel een officieel momentje, dus hebben we een Open Huis georganiseerd om de 
bevolking van Ndegeya de kans te geven alvast een kijkje te komen nemen in de Ndegeya 
Community Clinic.  



Op een warme zaterdagmiddag kwamen zo'n 75 geïnteresseerden af op dit Open Huis, de dames in 
hun mooiste jurk. Iedereen was onder de indruk van het mooie gebouw en de voorzitter van de local 
council sprak in zijn toespraak zijn dank uit aan de Joanne Foundation en aan de medewerkers van 
ons team Uganda. Alle aanwezigen kregen een flesje frisdrank, een tandenborstel en een tubetje 
tandpasta. We kijken uit naar het moment dat alles helemaal klaar is en de kliniek echt in gebruik 
genomen kan gaan worden. 
 
Familiedag 

In onze westerse cultuur is het bijna 
vanzelfsprekend dat je als gezin regelmatig een 
gezellig dagje uit gaat. In Oeganda gebeurt dat 
sporadisch, met name omdat de financiën 
ontbreken. Daarom organiseren wij tijdens onze 
bezoeken altijd een gezellig uitstapje voor de 
families waarmee en waarvoor we werken. Dit 
keer was ons reisdoel Lake Nabugabo, een groot 
meer, verbonden  met Lake Victoria. Met 20 
kinderen en 14 volwassenen hebben we een 
heerlijk ontspannen dag gehad.  

We hebben gedanst, gezongen, gespeeld, gezwommen, zandkastelen gebouwd en genoten van een 
lekkere maaltijd: tilapia met frietjes. Zo'n vis is zeker 30 cm groot en gaat in zijn geheel de frituur in.  

 
Wij (de bezoekers) hebben ons maar beperkt tot alleen de frietjes, want de 
aanblik van die vissenkop benam ons de eetlust.... Voor de kinderen was het 
een feestmaal, want tilapia eten ze maar zelden. Alle restjes werden in een 
zakje gedaan en meegenomen naar huis.  
We hebben allemaal genoten van deze dag. 
 

 Grace en Phionah 
Grace en Phionah waren 12 jaar geleden twee pubermeisjes, die 
samen met Joanne in een huisje woonden op het project waar 
Joanne destijds vrijwilligerswerk deed. Inmiddels zijn het volwassen 
vrouwen met allebei een man en een kind en Grace verwacht 
binnenkort haar tweede. De twee  vrouwen zijn altijd vriendinnen 
gebleven, maar hadden elkaar al zes jaar niet gezien. Phionah 
woont en werkt in Kampala en Grace woont en werkt in Mbarara, 
een reis van zeker acht uur met de bus. Maar nu is het eindelijk 



weer eens gelukt! Ze werken allebei als leerkracht  op een Primary School, dus ze hadden veel bij te 
praten. Het was geweldig om elkaar weer te ontmoeten. 
 
Smiling Hearts 

Een van de aandachtspunten van onze stichting is de aandacht voor 
kinderen met een beperking. Op dit moment hebben wij acht kinderen 
met een beperking in ons programma; vier kinderen komen twee keer 
per week naar de dagopvang en de andere vier kinderen gaan naar 
school. 
Met alle kinderen gaat het goed en zij maken een goede ontwikkeling 
door. Tegelijk willen we ook naar de toekomst kijken. Wat gebeurt er met 
deze kinderen wanneer ze ouder zijn? We zijn erg blij dat we deze week 
kennis hebben kunnen maken met Mbabazi Hellen, de directrice van 
Smiling Hearts,  een kleine organisatie die zich richt op jongeren vanaf 16 
jaar met een beperking.  De jongeren leren daar een vak, ze gaan stage 
lopen en ze worden voorbereid op een (voor zover mogelijk) zelfstandige 
plaats in de samenleving. We waren enorm onder de indruk van de 
bevlogenheid van deze vrouw en haar motivatie om deze kwetsbare 

jongeren kansen op een betere toekomst te geven.  
Binnenkort zullen Apollo en Jane ook kennis met haar gaan maken en gaan onderzoeken op welke 
manier wij kunnen samenwerken in het belang van deze jongeren.   
 
Yiga 
Yiga is een jongen van 15 jaar met een meervoudige handicap. Deze jongen heeft een speciaal plekje 
in ons hart. Vanwege zijn “aparte” uiterlijk is hij erg veel gepest en ook mishandeld. Hij was daardoor 
bang voor mensen geworden. Maar mede dankzij onze aandacht en zijn deelname aan ons 
programma voor kinderen met en beperking heeft hij zich ontwikkeld tot een sociale jongen.  
Maar we maken ons nu grote zorgen over zijn fysieke toestand. Het viel ons op dat de stand van zijn 
ogen verder was afgeweken vergeleken met vorig jaar en hij maakte ook een vermoeide indruk en 

klaagde over pijn in zijn hoofd. We 
hebben met Apollo en onze 
verpleegkundige Kakande 
afgesproken dat zij uitgebreid 
onderzoek zullen laten doen in het 
ziekenhuis van Masaka om een 
beter beeld te krijgen van de 
oorzaak van deze klachten. Het gaat 
ons niet om het cosmetische aspect, 
maar we hopen dat er een oplossing 
gevonden zal worden voor de 
klachten en de pijn. 

Yiga, 2 jaar geleden………….            en nu….. 

 
De laatste dag 
Op de laatste dag van ons verblijf staan steevast twee onderdelen op het programma: de evaluatie 
en een afsluitende maaltijd met onze medewerkers in Oeganda. Tijdens de evaluatie hebben we 
uitgebreid gesproken over alle activiteiten en hebben we plannen gemaakt voor de toekomst.  
Verder zijn er altijd veel vragen en onderwerpen vanuit het bestuur die we met Apollo en Jane 
bespreken. De resultaten van dit gesprek komen aan de orde in het eerstvolgende bestuursoverleg, 
waarin we samen kijken naar de haalbaarheid van de plannen en de koers bepalen voor de komende 
tijd.   



We zijn iedere keer weer onder de indruk van Apollo en Jane en van hun manier van werken, hun 
grote betrokkenheid, de transparantie en hun behoefte om goed met ons te communiceren. 
“Together we are a good team” is Apollo’s motto.  
We prijzen ons gelukkig met het feit dat wij zo’n goed team in Oeganda hebben dat zich zo inzet voor 
de mensen in Ndegeya.  

 
 
Weer thuis 
We kijken met een goed gevoel terug op dit bezoek.  
Het gaat goed met de alle lopende activiteiten.  We zijn blij dat we het afgelopen jaar veel plannen 
hebben kunnen realiseren  en voor veel mensen echt het verschil hebben kunnen maken. We willen 
nu vol enthousiasme, samen met ons team in Oeganda, aan de slag met het uitwerken van de 
nieuwe plannen. We houden u op de hoogte! 
 

Speculaasactie  
 

Het is inmiddels een traditie: op de eerste dag van de 
herfstvakantie gaan er een paar leerlingen van Schaersvoorde 
vmbo naar bakker Kuiper in Winterswijk om speculaas te 
bakken voor onze stichting.  Bakker Kuiper sponsort deze hele 
activiteit, dus de opbrengst komt voor 100 % ten goede aan de 
Joanne Foundation.  Wat een mooie actie!  
De pakjes speculaas zijn voor € 3 te koop op de 
donderdagmarkt in Aalten of bij Arent en Helma Noordink, 
Boomkampstraat 26 in Aalten. 
Wees er snel bij, want vorig jaar was de speculaas al gauw 
uitverkocht! 

 

Tot slot 
 
Dank voor uw betrokkenheid bij en uw steun aan het werk van de Joanne 
Foundation. We hopen ook in de komende tijd op uw steun te mogen rekenen, 
want samen kunnen we het verschil maken! 
 
Een hartelijke groet van het bestuur, 
Brecht, Peter, Arent, Helma en Anja. 
 

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen: info@joannefoundation.nl 
Voor meer informatie: www.joannefoundation.nl  of op Facebook : “Joanne Foundation” 
Bankrekening: NL95RABO 0146.1764.72 t.n.v. Joanne Foundation te Aalten 
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http://www.joannefoundation.nl/

