
Kids’ Shelter

In 2020 hebben we tientallen kinderen 
kunnen redden uit een benarde 
situatie in samenwerking met de politie 
en de instanties. Wij vullen aan wat 
zij kinderen niet kunnen bieden, zoals 
onderdak. Sommige kinderen konden 
na enkele dagen alweer terug naar hun 
eigen familieleden, anderen zijn nog bij 
ons. Wij blijven op zoek naar de beste 
oplossing voor elk kind. De overheid 
geeft ons geen financiële steun en ook 
hebben deze kinderen geen sponsors. 
Daarom hebben wij het Kids’ Shelter 
programma in het leven geroepen.
Namens de kinderen, medewerkers in 
Uganda en het bestuur in Nederland 
willen wij u daarom hartelijk bedanken 
dat u dit deel van ons werk mogelijk 
maakt met uw steun. Hartelijk dank!

Theodore (8) woonde bij zijn oma 
omdat zijn moeder overleden was en 
zijn oudere broer in een andere stad 
werk had gezocht. Bij zijn oma werd 
Theodore vreselijk behandeld. Uit-
eindelijk brachten de buren Theodore 
naar de politie en zij schakelden onze 
hulp in. Theodore had striemen op zijn 
rug en er was meerdere keren in zijn 
handpalmen gesneden met een scheermesje. Nog op het poli-
tiebureau hebben we zijn wonden verzorgd en hem wat voor de 
pijn gegeven. Toen Theodore’s oudere broer aankwam sprong hij 
direct op, rende naar hem toe en omhelsde hem. Theodore’s broer 
had hem al een tijdje niet gezien maar stuurde regelmatig geld 
en vroeg hoe het ging; alles leek in orde. Hij wist niet dat Theodo-
re zo behandeld werd. De tranen sprongen in zijn ogen toen hij de 
wonden van zijn broertje zag. Een man die in het openbaar huilt 
is zeldzaam in Uganda, zijn emotie was echt. Theodore en zijn 
broer zijn met ons mee gegaan zodat Theodore in onze kliniek 
behandeld kon worden. Theodore woont nu bij zijn grote broer.

(voormalig “Kuwonya” Programma)

21 Kinderen ontvangen na
vraag van instanties

19 Kinderen konden  
terug naar familie of 
terecht in een pleeggezin

14 Kinderen verblijven 
tijdelijk nog bij ons
(maart 2021)

In 2020...
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De tweeling Blessing en Favour (april 2019) zijn iets meer dan een jaar 
onder onze zorg geweest. Toen zij een maand oud waren overleed hun 
moeder en stond hun vader er alleen voor. Hij heeft een maand lang 

geprobeerd zijn dochters goed te voeden 
maar met zijn lage inkomen kon de 
moedermelk niet vervangen met de juiste 
voeding. Daarbovenop had Favour een 
groeiachterstand ontwikkeld en was flink 
kleiner dan haar tweelingzus.

Gezien deze omstandigheden hebben 
we met de vader afgesproken dat zijn 
tweeling bij ons zou blijven totdat ze vaste 
voeding kunnen krijgen, iets dat voor 

de vader wel mogelijk is. Ook met flesvoeding 
groeide Favour veel te langzaam. Twee van onze 

medewerksters die recentelijk bevallen 
waren hebben daarom hun moedermelk 
gedoneerd aan Favour waardoor ze veel 
beter groeide. Ze is nog niet zo groot als 
haar tweelingzus en zal dat misschien 
nooit worden. Hun vader kwam 
regelmatig op bezoek en in augustus 
2020 zijn Blessing en Favour weer bij 
hem gaan wonen.

Blessing & Favour

Solomon*
Solomon kwam eind 2019 bij ons 
nadat hij en zijn jongere broertje 
en zusje waren mishandeld door 
hun vader. Ze hadden overal 
zweren en littekens; vooral 
Solomon’s voeten waren er slecht 
aan toe. Solomon’s vader werd 
gearresteerd en onze maatschap-
pelijk werkers kwamen al snel in 
contact met de moeder, die ge-
scheiden van de vader leefde. Zij 
kwam direct naar onze kliniek en 
verzorgde haar kinderen met lief-
de. Na ongeveer een maand nam 
zij haar kinderen mee naar huis.

In Augustus 2019 werd Maria door 
haar moeder bij iemand thuis ach-
ter gelaten en verdween daarna. 
Niemand in de omgeving herken-
de de vrouw, zij kwam waarschijn-
lijk uit een heel ander deel van het 
land. Na een jaar zoeken zijn er 
nog geen aanknopingspunten en 
heeft de kinderbescherming Maria 
in een Ugandees pleeggezin 
geplaatst. Het gezin zal Maria 

uiteindelijk 
adopteren.

Maria*
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Sharifah
Sharifah is sinds nieuwsjaarsdag 2020 
bij ons nadat haar vader haar had 
mishandeld en de politie ons vroeg  om 
haar onderdak te geven. Haar moeder 
is buiten beeld maar we hebben goede 
hoop dat Sharifah alsnog bij haar eigen 
familieleden kan gaan wonen. De 
situatie is echter ingewikkeld en de 
coronacrisis heeft niet geholpen. 
Totdat we zeker zijn dat Sharifah een 
veilige plek krijgt bij haar eigen familie 
bieden wij haar een tijdelijk thuis.

Er verblijven nog tientallen kinde-
ren bij ons die net als Sharifah al 
een ruime tijd bij ons zijn maar in 
afwachting van onderzoeken en 
rechtszaken van de instanties nog 
niet terug mogen naar hun familie, 
hoe graag wij dit ook willen. Soms 
zijn onze handen gebonden en 
kunnen we alleen maar afwachten. 
Ondertussen dragen wij wel alle 
kosten voor de zorg voor deze kin-
deren, hun medische zorg, vervoer 

naar de rechtbank en onze eigen 
maatschappelijk werkers.  Daarom 
is uw steun aan Kids’ Shelter zo be-
langrijk. Het helpt ons deze kosten 
te dekken en zorgt er voor dat we 
door kunnen gaan met het tijdelijk 
opvangen van kinderen, ook al be-
tekent tijdelijk soms een paar jaar. 

www.nacmu.org/kidsshelter


