Beste allemaal,

Kampala, juli 2020

Zoals iedereen last heeft van de Corona pandemie, gaat deze ook Oeganda niet voorbij. In maart zijn alle scholen
dichtgegaan en kwamen alle 45 kinderen naar huis. Er zijn momenteel 679 mensen besmet en 90% van de
gevallen zijn vrachtwagenchauffeurs uit onze buurlanden, zij zijn in carantaine geplaatst. Ondanks de toename van
Covid-19 doden in het zuiden, heeft de president een aantal maatregelen versoepeld: privé auto’s mogen in totaal
drie mensen vervoeren. De avondklok geldt nog steeds van 19.00 tot 06.30u.
School
De scholen gaan voorlopig niet open, omdat het lastig is om anderhalve meter afstand te bewaren. Wel wordt er
hulp geboden bij het thuisonderwijs. Het Ministerie van Onderwijs heeft lesmateriaal gepubliceerd in kranten,
online en op TV. Wij hebben nu een Smart TV en kunnen alle lessen online volgen
Zeven van onze kinderen zitten in het eindexamenjaar. Er zijn geruchten dat zij op 31 augustus weer naar school
mogen. Ze moeten nu hard studeren maar missen vaak de motivatie.
Eten
De afgelopen drie maanden hebben wij ons dagelijks brood van Stichting Pharus gekregen. Drie keer per week
wordt het bezorgd. Daar zijn we heel dankbaar voor! De kinderen krijgen drie maaltijden per dag. Daarnaast
geven we hen fruit en groenten om hun weerstand sterk te houden.
We hebben water en onze zonne-energie werkt goed. Ook heel fijn, dank jullie wel Oudewater!!! Maar de prijzen
van suiker, zout, bonen, mais, meel en rijst, zijn verdubbeld.
Omgeving en mentale gezondheid

ons huis in Kampala

De kinderen zijn gezond gebleven op een paar verkoudheden na. Een
groter probleem zijn de ernstig mentale problemen van een aantal
kinderen. De meiden zijn het thuiszitten moe, ze hadden gehoopt dat
de overheid hen weer snel naar school zou laten gaan, maar de
verlenging van de lockdown ontnam hen hun hoop. Ik denk dat al het
slechte Corona nieuws in de media een negatieve impact op hun
gezondheid en gedrag heeft gegeven. Ze maken ruzie over kleine
dingen en kunnen het niet bijleggen, ze zijn vaak agressief en twee
van hen zitten steeds te huilen, zeggen niks en kijken leeg voor zich
uit. Sinds het begin van de lockdown ging één van hen al drie keer
vier dagen achtereen in hongerstaking.

Twee keer heb ik de politie moeten bellen om gevechten op te
lossen, die door kleine onenigheden begonnen en eindigden in
agressieve bedreigingen. Twee meiden hebben levensbedreigende zenuwinzinkingen gehad, waar ik een psychische
begeleider voor heb moeten zoeken om bij ons in het huis te
verblijven, zodat de anderen zich veilig voelden. Er wordt veel
geschreeuwd, geruzied en gevochten en blijven ze lang boos
op elkaar. Sommigen meiden willen niet uit bed komen, hun
klusjes niet doen en ze beïnvloeden elkaar hierin. Gelukkig
zijn er ook meiden die voor reden vatbaar zijn en op een
positieve manier samenwerken en zo de orde bewaren. Yunia,
mijn assistente, was uitgeput en logeert nu bij een vriendin
hier in de buurt om bij te komen.

Ochtendwijding in ons huis

Nick, uit Engeland, heeft de reparaties van de
afvoer, elektriciteit en keuken begeleid. Deze
renovaties gaven ons minder bewegingsruimte,
maar we zullen er blij mee zijn als het klaar is.
Het laatste half jaar heeft het ongewoon veel
geregend in Organda. Deze regen veroorzaakte
overstromingen, een hoog waterniveau in de
meren en rivieren, landafschuivingen en de
dood van veel mensen, maar ook heel veel
muggen. Ik gebruik anti-muggen spray in de
kamers en zorg dat er geen plassen rond het
huis ontstaan om malaria te voorkomen. Ik
neem dagelijks ongeveer een kwart van de
meiden mee voor een wandeling, waarvan
vooral de jongste kinderen erg genieten.
Zonnepanelen op ons dak, gedoneerd door de Herv. Gem. Oudewater

Esther naar Canada
Esther, een van de oudere meisjes die haar eindexamen begin van dit jaar gehaald heeft, zou in augustus 2020
naar Canada reizen om daar aan de Universiteit te gaan studeren. Helaas moet haar vertrek uitgesteld worden tot
januari 2021, een grote teleurstelling voor haar.
Mary in Chili
Mary Amoli, het meisje met ernstige brandwonden in haar gezicht, is nog steeds in Santiago (Chili). Ze heeft
meerdere operaties gehad en de volgende, die gepland stond voor het begin van dit jaar, kon vanwege de
pandemie ook niet doorgaan. In het ziekenhuis waar Mary verblijft met een begeleidster zijn ze met zijn tweeën
plus één ander meisje. Veel van de stafleden zijn geraakt door de Covid-19 maatregelen. Gelukkig ondersteunt de
kerk in Santiago hen goed zowel in materieel als ook in geestelijk en sociaal opzicht. Daar ben ik erg dankbaar
voor!
Mijn komst naar Nederland is voor onbepaalde tijd uitgesteld
Ik kwam hier in februari aan en zou eigenlijk op 1 juni terugkeren naar Nederland. Echter, door de pandemie is
mijn vlucht geannuleerd, omdat het vliegveld gesloten is. Ik weet niet, wanneer ik weer mag reizen. Wim kwam
mij in maart opzoeken, maar door de lockdown maatregelen bleef hij hier zes weken langer tot eind mei. Hij is
met de enige vlucht, die door de Nederlandse ambassade georganiseerd was, teruggevlogen.
Uitdagingen en zorgen
1. Al zijn de vervoersrestricties versoepelt, de meeste beperkingen zijn nog steeds van kracht.
2. Etenswaren en basislevensbehoeften worden steeds duurder.
3. We hebben niet genoeg leraren om alle lessen te geven.
4. We betalen nog steeds schoolgeld voor de kinderen betalen, zodat ze hun plek behouden na de lockdown.
5. De onzekerheid over de toekomst, is lastig voor de kinderen.
We zijn dankbaar voor
1. Al jullie giften voor eten en medicijnen, zodat we gezond en veilig kunnen blijven.
2. Het brood wat we nog steeds krijgen van Pharus en Brood Oeganda, elke dag.
3. De donaties voor de smart TV en de zwart-wit printer om schoolmaterialen uit te printen.
4. Het vinden van drie leraren die helpen met de lessen van de kinderen.
5. De steun van de kerk en het ziekenhuis voor Mary Amoli in Santiago.
6. Jullie voortdurende gebed voor ons om wijsheid en goede zorg voor de meiden.
Wij vragen gebed:
1. Dat God de kinderen aanraakt zodat ze kalm blijven, voornamelijk voor Suzan, Tracey en Rose.
2. Voor motivatie om te studeren
3. Dat we nog twee leraren kunnen vinden om ons te helpen met de thuisstudie. Iemand die lessen zou
kunnen geven via Zoom online, in alpha en beta vakken, stuur ons een email, het zou ons erg helpen
4. Voor mij: om kracht, geduld, gezondheid en voorzieningen om tijdens de lockdown goed voor alle
kinderen te kunnen zorgen.
De kinderen bidden ook steeds voor jullie en voor hen die door Covid-19 geraakt zijn.
Giften voor eten, medicijnen, ontsmettingsmiddelen en andere basisbehoeften stellen we erg op prijs
Ik wil u en jullie allen heel hartelijk danken voor meeleven in gebed en financieel!!
Vertel anderen over deze geweldige studenten in Oeganda. Mochten jullie een brief willen schrijven aan deze
meiden, dan kan dat gestuurd worden naar:
P.O. Box 36653, Kampala, Oeganda
Warme groeten en hartelijk dank aan iedereen die deel uitmaakt van de Confident Children Out of Conflict familie.
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