Update van Cathy, Juli 2020
Beste allen,
De president sprak het land toe en versoepelde deze week de lockdown. De internationale luchthaven is nog
steeds gesloten en er geldt nog een avondklok van 21.00 uur tot 05.00 uur. Bijna alle winkels zijn open, maar
scholen, kerken, nachtclubs, bruiloften en begrafenissen hebben nog steeds beperkingen. Dit is omdat de
meest effectieve manier om de verspreiding van Covid-19 in Oeganda te voorkomen, sociale afstand is en de
meeste schoolruimtes overvol zijn. Kinderen kunnen op geen enkele manier veilig blijven in de overvolle
klaslokalen waar tot meer dan 100 studenten per klas zitten. We moeten doorgaan met thuislessen, maar het
is niet gemakkelijk. De president liet doorschemeren dat hij het land in augustus zou toespreken.
De eindexamenkandidaten op basis-, secundair en universitair niveau mogen misschien weer naar school om
hun examens af te leggen, maar we weten niet wanneer! De lockdown heeft echter geleid tot een verlaging
van het inkomen van mensen, wat heeft geleid tot meer inbraakpogingen in huizen om voedsel te stelen. We
denken erover om een beveiligingscamera te installeren om eventuele bewegingen aan de poort te monitoren.
Weersvoorspelling in Oeganda voorspelt zware regen gedurende het hele jaar 2020.
Een kleine organisatie, Springs of Joy voor straatjongens in Kampala, die met ons samenwerkt, werd twee
weken geleden beroofd en al hun eten en kinderstoelen werden gestolen. We hebben wat van ons eten en
medicijnen met ze moeten delen, zodat 18 kinderen konden eten.
Sommige scholen hebben lesrmateriaal gestuurd en andere niet. We hebben te maken met kinderen op
basisscholen en middelbare scholen. We hebben drie leraren die lesgeven ter ondersteuning van ons
thuisonderwijs, maar zes leraren zou beter zijn. Elke ruimte op de compound is omgebouwd tot klaslokaal of
speelplaats. We moeten creatieve manieren vinden om de kinderen serieus te laten worden met leren.
Ongeveer 5 meisjes hebben ernstige psychosociale problemen en de meesten van hen reageren goed op de
steun van Irene bij de begeleiding, Irene verblijft nu sinds juni bij ons in het huis. Ze moeten worden gepusht
om op te staan om huishoudelijke taken en schoolwerk te doen.
Suzan niet haar echte naam
De maand Juli was minder stressvol dan juni, op de compound. De beperkte ruimte heeft deze kinderen ertoe
aangezet om om te gaan met de pijn in hun leven zonder de beschutting van school wanneer ze elkaar elke
dag moeten ontmoeten zonder de hoop snel weer naar school te gaan. De agressiviteit is enigszins
verminderd. Suzan heeft verschillende zelfmoordneigingen gehad, waarbij ze zichzelf met een mes dreigde
te doden, haar pols op glas sneed en een hele dag de behandeling weigerde, afwasmiddel dronk en een
overdosis paracetamol-tabletten nam. Ze heeft een lichte vergiftiging opgelopen en is nu twee weken een
beetje uitgerust. Ik heb haar thuis begeleid en ze is hersteld. Soms was de reactie van deze kinderen
op de situatie als een domino-effect. Er was eens een ruzie over wat ik iets kleins kon noemen, alsof een
ander meisje wachtte tot het haar beurt was om agressief te worden. Ik had nooit verwacht dat ik te maken
zou krijgen met zulke extreme reacties van de emoties van deze kinderen, het was niet gemakkelijk voor mij.
Maar ik moet erbij blijven dat mijn stress, ongemak en tijdrovend vermogen niet te vergelijken zijn met de
onzichtbare pijnlijke wonden van het trauma waarmee deze kinderen te maken hebben gehad. Ze huilen,
isoleren zichzelf, vechten, schreeuwen of bedreigen elkaar soms.
Beperkingen.
Bijna alle kinderen hadden een lichte koorts met een loopneus. Het was een gewone verkoudheid en we
hebben ze thuis begeleid. 5 meisjes moesten naar het ziekenhuis. Internet is erg traag of functioneert niet
vanwege de grote toename van gebruikers in de provincie.
Auto ongeluk;
Op 2 juni werd onze auto in de achterkant geraakt toen ik naar de stad reed om eten te kopen. Zowel Yunia
als ik die tijdens het ongeval in de auto zaten, liepen geen verwondingen op, maar de achterdeur was zo
ernstig beschadigd dat deze moest worden vervangen. De vacuumtruck die onze auto raakte, was duidelijk
fout. De chauffeur is gearresteerd, maar hij kan de vervanging van de deur niet betalen en de overige
reparaties bedroegen 1.500 Amerikaanse Dollar. Ik ben vaak op het politiebureau geweest om de zaak op te
volgen, maar ik denk dat we er geen compensatie voor zullen krijgen omdat de rechterlijke macht niet goed
werkt.

Dankbaar
Wij zijn dankbaar dat we het geld dat u royaal heeft gedoneerd, binnen enkele dagen op de rekening hebben
ontvangen. We hebben dit gebruikt om te betalen voor voedsel, medicijnen, internet, water, elektriciteit en
alle behoeften van de kinderen.
Voor Irene die de kinderen dagelijks begeleidt.
Bid voor:
1. De Geestelijke gezondheid van de kinderen
2. Het kunnen ondersteunen en bieden van het afstandsonderwijs voor de kinderen
3. Voor ons om meer leraren en twee sociaal adviseurs te vinden.
4. Wijsheid en kennis om de meisjes door deze stressvolle periode heen te leiden.
5. Bescherming en voor onze buren die geen geld kunnen krijgen voor voedsel vanwege de economische
problemen in verband met Covid19.

