
         Januari 2021 
 
Gelukkig Nieuwjaar van ons allen uit Kampala, 
 
2020 was van begin tot eind een moeilijk jaar. Hadden we God niet aan onze zijde gehad, dan was het 
allemaal teveel geweest. Tot aan het einde van het jaar moesten er allerlei problemen worden 
opgelost. 
 
In Januari 2020, ging ik weer terug naar 
Oeganda.  
 
In februari gingen alle kinderen terug naar 
school, alles leek normaal. 
 
In maart, nadat de pandemie ook in 
Oeganda aankwam, werd er een lockdown 
aangekondigd en moesten alle kinderen 
terug naar huis. De maanden daarna 
hoopten we op verlichting van de 
coronamaatregelen; door de onduidelijkheid 
hierover was het moeilijk om gestructureerde thuisscholing te geven.  Met Kerst thuis 
      
In september konden tien van onze studenten, die in hun examenjaar zaten, terug naar school, dat 
waren 10 van de 45 kinderen. 
 
In oktober werd er een verlichting van coronamaatregelen aangekondigd die gelden tot de 
verkiezingen op 14 januari 2021. De politieke campagnes begonnen en werden gekenmerkt door 
geweld tussen de zittende macht en de oppositie. Daardoor vlogen de Coronabesmettingen omhoog 
naar 34.667 besmettingen, waarvan er 251 mensen overleden. Veel doden vielen onder het 
zorgpersoneel en de politici. 
 
In November, het meisje dat in Chili was, Mary, werd ontslagen uit Coaniquen ziekenhuis, waar ze 
meer dan een jaar plastische chirurgie had ontvangen. Ze is veilig teruggekeerd en is nu bij Wanda 
Sweazy, bij wie ze ook was voor ze naar Chili ging. Ze is zo trots op haar gezicht! Ze kijkt regelmatig 
in de spiegel en zegt “Ik ben mooi”. Ze is zelfverzekerd genoeg om haar gezicht niet meer te 
bedekken, ze is klaar om echt te gaan leven in plaats van alleen maar te overleven. Ze giechelt en is 
verlegen net als elk ander meisje. We zijn zo dankbaar voor alle support die ze heeft gekregen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wanda met een zelfverzekerde Mary  Mary      “Ik ben mooi” zegt Mary 
 
In December was het erg intensief. 8 van de 10 kinderen die op school zaten kwamen thuis voor de 
kerstvakantie, ze gaan na 14 januari 2021 weer terug. 2 scholieren bleven op school tijdens de 
kerstvakantie. De grootste uitdaging was de stress in het huis, veel verbale gevechten die soms zelfs 
fysiek werden. Een aantal meiden konden hier niet goed mee omgaan, deden alsof of probeerden 
zelfmoord te plegen. Sommigen renden weg en moesten teruggebracht worden door lokale politie. Één 
meisje liep weg door de poort de donkere nacht in en sliep buiten. De lokale politie hielp ons haar 
terug te vinden. Ze werd de volgende dag gevonden en hierdoor moesten we door een heel rapportage 
proces om aan te geven wat er was gebeurd en moest ze medische tests ondergaan. 



Op 12/12/2020 namen we afscheid van Esther; ze heeft een beurs gekregen 
van het Toronto Trinity University College in Canada. Na aankomst in Canada 
moest ze 14 dagen in quarantaine. Haar lessen zijn op maandag 11 januari 
begonnen. 
 
Covid19 bij ons thuis. Tijdens Advent kreeg een van onze werknemers een 
kuch en koorts; ze herstelde na 3 weken. Het was niet mogelijk om op corona 
te testen, omdat het systeem in Oegenda compleet overbelast was en het 10 
dagen duurde om het resultaat te krijgen. Ze is helemaal hersteld. Kort hierna 
kreeg een andere werkneemster dezelfde symptomen. Haar gezondheid ging erg         Esther 
achteruit, ze verloor haar smaak en geur. We vermoedden weer corona. Een gezondheidsadviseur 
raadde ons aan om haar in quarantaine te plaatsen. Helaas hebben we geen kamer waar ze alleen kon 
zijn. Op 24 december werd ze erg kortademig en vreesde ik voor haar leven, het werd zo erg dat ik de 
ambulance belde. Ze brachten ons nieuwe mondmaskers en ontsmettingsmiddelen, zodat we beter 
beschermd waren. Ze was erg ziek op Kerstdag, maar uiteindelijk werd de pijn minder door één van de 
medicijnen, die ze ons hadden gegeven. Ze kreeg weer meer zuurstof in haar longen. Ik gaf haar ook 
een mengsel van gember, honing, avocadozaadpoeder en ananasschil, gekookt in water. Ze dronk 
minstens drie liter van dit mengsel. Ze had een longontsteking in één van haar longen ontwikkeld en 
we gaven haar antibiotica hiertegen. Nu ik deze brief aan het schrijven ben, is ze gelukkig weer 
helemaal hersteld.  
Op 26 december hebben we 10 coronatesten laten doen, de werkneemster heeft inderdaad corona 
gehad. De meeste kinderen waren negatief, behalve 1 meisje. Ikzelf heb ook een test gedaan en ik 
was negatief, dus kon ik op 28 december naar Nederland reizen en ben tien dagen in quarantaine 
geweest. 
 
Op mijn Facebook pagina: https://www.facebook.com/cathy.groenendijk kan je zien dat de meiden erg 
veel plezier hadden in koorzang tijdens de vakantie. Luister maar! 
 
Dank jullie allemaal voor jullie gebed. We zijn God dankbaar voor: 

- onze bescherming tegen Covid19; 
- het succes van Mary’s operaties in Chili, dat ze weer veilig thuis is gekomen; 
- Esther’s toelating in Toronto Trinity Universiteit in Canada en voor alle ondersteuning hierin; 
- Piet Mars, die met de stichting Pharus (www.stichtingpharus.nl ) tijdens de lockdown ons drie 

maanden lang van brood heeft voorzien; 
- Alle donaties, zodat we de kinderen thuis les konden geven, hen gezond houden en in hun basis 

behoeften voorzien. 
 
Wilt u bidden voor:  

- de mentale gesteldheid van de kinderen, dat ze mogen herstellen en terug naar school kunnen 
gaan; 

- dat we in ons huis goed door de Covid19 pandemie komen. 
    
Warme groeten en hartelijk dank aan iedereen die deel uitmaakt van de Confident Children Out of Conflict 
familie. 
 
Cathy Groenendijk 
Directeur  
Confident Children out of Conflict  
 
 
Mobiel nummer:    +256778335696       
Email: cathy.groenendijk@gmail.com 
http://www.facebook.com/pages/Confident-Children-out-of-Conflict-CCC/128689200496641  
www.confident-children.org 
 

 
 
 
 
 

 
LET OP!! het adres van de website is gewijzigd in: www.confident-children.org 
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