Gouda, mei 2022
Beste familie en vrienden,
Eind januari 2022 ben ik naar Oeganda gegaan en 26 maart ben ik weer thuis gekomen.
Graag wil ik over deze weken in Oeganda vertellen. Gelukkig heeft Oeganda de Covid-beperkingen na
een lockdown van 2 jaar versoepeld. Alleen is er nog een PCR test nodig als je op het vliegtuig stapt.
Begin januari 2022 zijn 47 van onze kinderen naar 19 verschillende kostscholen rondom Kampala
gegaan.
Jilco Voois en Henk Maaijen

Van 10-19 maart zijn Henk en Jilco uit Oudewater bij ons
centrum van CCC (Confident Children out of Conflict in Oeganda)
in Kampala op bezoek geweest. Voor Henk was het de eerste
keer in Afrika; hij moest veel indrukken verwerken. Er was meer
dan genoeg ruimte voor hen in ons huis, omdat de kinderen op
school waren.
Zij hebben hun bezoek kunnen combineren met een uitstapje
naar het Nationaal park en de bron van de Nijl. Daarnaast
hebben ze met het personeel (Jeska, Yunia en Kenneth de
chauffeur) en drie kinderen die klaar waren met school kennis
gemaakt en kunnen spreken over hun ervaringen binnen CCC.

Henk en Jilco hebben gezien hoe we hier wonen:
- ze hebben naar de zonnepanelen gekeken, die door de kerk in Oudewater geschonken zijn;
- naar het dak gekeken, dat weer lekte en gerepareerd moet
worden;
- de container gezien, die in juli 2021 vanuit Nederland is verzonden;
- de verlenging van de muur, waardoor de tuin rondom ons huis
groter en veiliger is geworden.
Henk en Jilco hebben 7 scholen waar onze kinderen naartoe gaan
bezocht. Sommige scholen laten geen bezoekers toe uit angst voor de
verspreiding van Covid. We hebben ook een bezoek gebracht aan
‘Springs of Joy Uganda’, een Oegandese partner-organisatie in de
buurt voor kinderen uit de sloppenwijken van Kampala. We hebben
daar Kennie Mugisha, de directeur, ontmoet, waardoor ze een indruk
kregen van het leven in de sloppenwijken van deze grote stad.
Aan het einde van hun bezoek zijn we naar het “Queen Elizabeth
National Game Park” gegaan. Dit park ligt op de grens met Congo.
We zagen alle dieren die in het wildpark verblijven en hadden een
bijzonder uitzicht op de beroemde boom-klimmende leeuwen van
Ishasha.
Diploma-uitreiking
Drie meisjes: Nasia 26 jaar, Lizzy 22 jaar en Alice 23 hebben ieder
een beroepsopleiding gevolgd. Nasia is
afgestudeerd als kleuterjuf. Alice en Lizzy
zullen in juni 2022 hun diploma krijgen.
Lizzy en Nasia zijn twee weken geleden
naar Zuid Soedan verhuisd om daar werk
te zoeken. Lizzy doet nu vrijwilligerswerk
in een programma van een kerk om
straatkinderen te leren naaien. Nasia
wacht in Juba op het goede moment om naar Soedan verder te kunnen
reizen.
We hadden gehoopt om een feestje te kunnen houden ter gelegenheid van
het afstuderen van deze drie studenten, maar de tijd was te kort voor Henk
en Jilco.

Covid
De meeste kinderen zijn ingeënt. In de laatste twee jaar hebben we 3 varianten van Corona in huis
gehad, maar gelukkig is het leven van de kinderen niet in gevaar geweest. Ook Jesca en Yunia hebben
deze ziekten gehad en zijn er goed doorgekomen. Door de genade van God ben ik nooit besmet
geraakt, zelfs niet toen ik nog niet gevaccineerd was bij de eerste uitbraak.
De kinderen zijn van 8 april t/m 2 mei voor een korte vakantie thuis geweest.
Momenteel
Voordat ik weer naar Nederland vertrok hebben we een plan voor de
vakantie gemaakt voor huiswerk, schoolwerk en de viering van Pasen.
Vanuit Gouda volg ik al het werk online. Ik maak een dienstrooster voor
hun thuisactiviteiten, inclusief het bereiden van het eten, het
schoonmaken van de kamers en het terrein. Ik ontmoet Yunia elke dag
online om de in Kampala gemaakte plannen op te volgen.
De lockdown heeft ernstige gevolgen gehad voor de economie van
Oeganda en dat heeft onze activiteiten ernstig beïnvloed. Ook de oorlog
in Oekraine maakt sommige levensbehoeften, zoals meel, brood en olie,
de laatste tijd schaars en duur. De kosten van zeep, brood, lokaal
vervoer, benzine en andere essentiële goederen zijn verdubbeld in prijs,
terwijl de waarde van de Oegandese dollar is gedaald. Omdat we veel
kinderen in huis hebben, kopen we zoveel mogelijk voedsel in dat niet
bederft, zoals rijst, maïs, bakmeel, bakolie, suiker etc. maar sommige
handelaren halen het voedsel uit de schappen om het later voor een
hogere prijs weer te kunnen verkopen, dus het kost ons moeite om nog
goede aanbiedingen te vinden.
Nieuwe meisjes in huis
In januari 2022 hebben we drie zusjes in huis opgenomen. Hun moeder was overleden en de meisjes
kwamen op de wrede straten van Juba terecht. Tirza 9 jr, Abigail 11, en Susan 13 zitten nu op een
school in Kampala. Tirza weigert om bij de naam, die ze op straat had, genoemd te worden, omdat het
haar aan deze moeilijke tijd herinnert.
Wim & Cathy
8 April heeft Wim vlakbij ons huis een fietsongeluk gehad, waarbij hij zijn rechter sleutelbeen heeft
gebroken. Hij moet zijn arm 6 weken in een mitella dragen. Ik ben God dankbaar dat het ongeluk
gebeurde, terwijl ik hier in Nederland was, zodat ik hem met allerlei dingen kan helpen.
Op 27 Mei a.s. hoop ik weer naar Kampala te gaan, als Wim ook weer helemaal hersteld is.
Bij het bezoek van Jilco en Henk zagen we, dat de golfplaten van het dak zodanig verroest zijn en dat
deze moeten worden vervangen. Ik moet dan ook de leverancier van de zonnepanelen laten komen,
om deze tijdelijk te laten verwijderen, terwijl het dak wordt vervangen. Daarnaast wil ik onze tuin
verder inrichten en een veilige verzamelplaats voor afval maken.
Warme groeten en hartelijk dank aan iedereen die deel uitmaakt van de Confident Children Out of
Conflict familie.
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