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Even op de koffie!
Dat zou leuk zijn, en dus noem ik 
deze nieuwsbrief zo. Laat me het 
uitleggen!

Zoals u waarschijnlijk weet zijn 
wij al sinds 1996 in Uganda bezig. Er 
zijn inmiddels een heel aantal van 
onze kinderen die het ouderlijk nest 
hebben verlaten, of dat willen. Werk 
vinden na het afronden van school 
is niet de meest gemakkelijke stap 
in hun leven, het is zoeken naar een 
speld in een hooiberg: in Uganda 
heeft slechts 16% van de bevolking 
een betaalde (formele) baan. Ik 
(Piet) voel mij verantwoordelijk voor 
de toekomst van onze kinderen en 
dus speelt bij mij de vraag: “Hoe 
kunnen we zo verantwoordelijk 
mogelijk een toekomst opbouwen 
voor onze jeugd?”. En zo vielen wat 
puzzelstukjes in elkaar: We zijn ge-

zegend met aardig wat stukken land 
die we jaren geleden met een voor-
uitziende blik hebben gekocht. In 
Uganda groeit van oorsprong koffie 
en er zijn dan ook heel wat families 
die op de één of andere manier hun 
magere inkomsten aanvullen met 
het verbouwen van koffie. Het zou 
een nationale trots kunnen zijn. 
Helaas is er rond koffie heel veel uit-
buiting van de kleine koffieboeren. 
Zo werden de Ugandezen onder het 
koloniaal bewind verteld dat koffie 
niet goed voor je is. Het werd een 
exportproduct. Slechts 6% van de 
bevolking drinkt zo nu en dan koffie. 
Ik dacht: dat is een gat in de markt! 
Ik ga mijn kinderen leren om koffie 
te verbouwen en te verwerken tot 
een product om trots op te zijn!
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En dus hebben we een samenwerkingsverband opgezet: De Noah’s Ark Far-
mers’ Association (NAFAU). NAFAU werkt in hoofdzaak aan het verbeteren 
van de koffieteelt en -verwerking maar ook aan een betere marktafzet voor 
een betere prijs. Zo helpen we honderden families die deelnemen aan een 
beter inkomen en kunnen meer kinderen naar school. Een aantal van onze 
jeugd werkt lerend mee of volgt een opleiding tot barista, het roosteren van 
koffie of in de in- en verkoop.

 Om het drinken van koffie in Uganda te promoten gaan 
we een koffierestaurantje starten. Zo hopen we een lekker bakkie troost ook 
in het dagelijkse leven in Uganda  te brengen. Zo creëren we banen van 
chauffeurs tot boekhouders. Op termijn hopen we een groter Ugandees 
publiek enthousiast te maken voor het drinken van koffie én dat Ugandese 
koffie een nationale trots wordt.
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Ons bakkie troost bij u op tafel?!
Pita en ik zouden graag bij u op de koffie komen door onze eigen koffie bij u 
op tafel te zetten. Noah’s Ark Coffee is een echte specialiteitskoffie: organisch 
verbouwd aan de oevers van de Nijl, met de hand geplukt en op kwaliteit 
geselecteerd, zon gedroogd en verwerkt in ons eigen fabriekje – maar ook 
aan onze eigen keukentafel –  door jeugd van Noah’s Ark. Koffie met een 
verhaal. In Nederland zeggen we ook wel ‘bakkie troost’. Vroeger beteken-
de ‘troost’ ook wel ‘steun’. Het drinken van een warm kopje koffie voelt als 
een steuntje in je rug. En dat is nu precies de bedoeling van onze koffie: het 
geven van een steuntje in de rug aan onze jeugd, en de koffieboeren. 

Onze eerste lading koffie is in Nederland.
Geeft u onze jeugd en koffieboeren een steuntje in de rug?

Koop ons bakkie troost!

Robusta Medium Roast 500g
hele boon of gemalen

Bestel, steun en geniet!

De verkoop van deze koffie is het 
begin om een eigen professionele 

koffiebrander te kopen. Uw gift 
maakt dit mogelijk.
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Moet je een spreekbeurt 
houden op school? Leen 
van ons een tas met 
spullen uit Uganda. Zo 
kun je je klas échte din-
gen uit Afrika laten zien 
en vertellen wat voor 
werk Noah’s Ark doet.

Ga jij ook voor die 10?!

Inhoud van de tas:
Speelgoed zoals een bal van bananenblad of een houten  
auto, poppen met ons school uniform, kralenketting, lap 
Afrikaanse stof als tafelkleed, een USB-stick met 
video’s over Noah’s Ark en onze nieuwsbrief en krant!

Contactpersoon:
Wilma Welten

wmcwelten@gmail.com 
06-20547477

De bomen groeien door!

Met de droogte van dit jaar was het nog even 
spannend, maar de bomen die we geplant heb-
ben zijn inmiddels flink gegroeid! De beek viel 
droog waardoor zo’n 2800 inwoners uit het na-
bijgelegen dorpje Busana 
hun enige toegang tot 
water verloren. We zou-
den hen graag toegang 
geven toe schoon drink-
water door een waterput 
te slaan. Dit kost €9.750,-. 
Helpt u mee?

nacmu.org/waterput 
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Bid u mee?

Kids’ Shelter Vakantie Bijbel School

We zijn de Here ontzettend dank-
baar voor de harten die Hij heeft 
bewogen om ons te steunen met 
gebed, praktische hulp of financi-
eel. We hebben altijd vertrouwd in 
Gods voorziening en zijn aan de slag 
gegaan. God heeft altijd voorzien, 
ons werk en achterban zijn  door de 
jaren enorm gegroeid. Daardoor 
hebben we een steeds groter wor-
dende uitdaging om goed contact 
te houden met u, jij, jullie, in onze 

grote familie. Zowel in Nederland 
als Uganda hebben we geen profes-
sionele fondsenwervers in dienst 
maar zijn gezegend met een trouw 
groepje vrijwilligers. Bidt u mee dat 
de Here iemand op ons pad brengt 
die enthousiast mee wil doen om 
onze wereldwijde familie te laten 
delen in het werk dat God doet en 
om Hem de eer te blijven brengen? 
Zie ook pagina 7.

Uit boosheid gooi-
de Fiona’s* stief-
moeder kokend 
heet water over 
haar heen terwijl ze lag te slapen. De 
moeder werd gearresteerd en wij kre-
gen de vraag om Fiona op te vangen, 
haar tante kwam mee. We hebben 
Fiona behandeld in onze kliniek. Nu 
werken we er aan om Fiona’s vader zorg voor haar te laten dragen, terwijl 
zijn vrouw in de gevangenis zit. Wilt u mogelijk maken dat wij ons kunnen 
ontfermen over kinderen in nood? Steun dan ons Kids’ Shelter programma 
met bijvoorbeeld €10 per maand.

De kinderen uit het kinderhuis en 
de Family Units hebben genoten van 
een Vakantie Bijbel School met het 
thema ‘Gods Koninkrijk’.  De ‘prinsen 
en prinsessen’ hebben veel geleerd, 
gelachen, gezongen en gespeeld. De 
tieners hebben weer meegedraaid 
als leiding en hebben het ontzet-
tend goed gedaan.
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In Nederland zijn inmiddels alle kinderen en jeugd weer naar school, zoals 
dat altijd gebeurt. Wat een zegen dat het zo werkt en dat we met elkaar een 
systeem hebben waarbij dit geregeld is! In Uganda is dat helaas niet zo en 
moet men zelf opdraaien voor het schoolgeld en alle benodigdheden. Als 
je je kind een toekomst wilt bieden moet je daar zelf voor zorgen. Voor een 
snelgroeiend aantal families is dit een te grote uitdaging geworden. Uganda 
kent wel ‘gratis’ basisonderwijs, met een paar grote kanttekeningen:

De ‘gratis’ scholen in Uganda kennen 
overvolle klassen en docenten die 
hun salaris laat of deels krijgen en 
dus  weinig voor de klas staan, op-
zoek naar een ander inkomen. Hoe-
wel het schoolgeld gratis is, betalen 
de ouders voor onder meer boeken, 
schriften en pennen, het uniform, 
examengeld en andere benodigd-
heden zoals kopieerpapier, zeep of 

wc-papier. En dan wordt er toch nog 
vaak om extra geld gevraagd. De 
opvoedkundige en onderwijzende 
kwaliteit op deze scholen is over 
het algemeen ver beneden peil en 
slechts een kwart stroomt door naar 
het voortgezet onderwijs. Kortom de 
cirkel van armoede wordt niet door-
broken, maar in stand gehouden.

Onze school, New Horizon, biedt onderwijs van goede kwaliteit. Het kind 
staat centraal en we kijken niet alleen naar behaalde rapportcijfers, maar 
naar ontwikkeling op alle gebieden: taal, academisch, lichamelijk, opvoed-
kundig en geestelijk – een holistische aanpak. We houden de grootte van 
onze klassen binnen de perken, betalen de docenten hun salaris en zorgen 
voor het lesmateriaal én wc-papier. Uiteraard moet iemand deze kosten 
dragen. Via het schoolsponsorprogramma kunnen we kinderen uit de aller-
armste gezinnen toegang geven tot onze school: maar dit kunnen we alleen 
met uw hulp.

Waarom schoolsponsoring?

Overvolle scholen zijn geen uitzondering in Uganda
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Als Noah’s Ark geloven we dat de toekomst van een kind ligt in goed onder-
wijs en daarbij willen we graag helpen. Zou je willen helpen om een kind 
in Uganda naar school te laten gaan? Geen scholing voorspelt weinig goeds 
aan de horizon. Met  €22.50 per maand maakt u voor een kind echt een ver-
schil. Samen kunnen we de lasten dragen.

Gezocht: enthousiaste vrijwilligers (m/v/familie)

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met het bestuur in Nederland
(contactinformatie achterkant van deze nieuwsbrief)

voor korte of langere tijd – praktisch – positief en flexibel – goed Engels

• verhalenschrijvers 
(zie ‘Bid u mee?’ pagina 5)

• leerkrachten (alle niveaus)

• professionals (metaal, hout, bouw, 
automonteur, architect, etc.)

• handwerkers (naaien, breien, etc.)
• muzikanten, enzovoorts!

Bijna dagelijks spreken kinderen of ouders mij (Piet) aan met de 
bedelvraag “Papa. Please help me with school fees (schoolgeld)”. Het is 
vaak moeilijk om nee te moeten zeggen, maar ik heb ook het geld 
niet in m’n zak. Daarom vraag ik je als je, de mogelijkheid hebt om 
mij te helpen meer kinderen te helpen, word dan sponsor. 
Bij voorbaat dank van mijn kant.

v.l.n.r. onze kleuterschool, de basisschool en het voortgezet onderwijs



Colofon
Secretariaat
Batelier 14,3362 JS Sliedrecht
0184-415987
nederland@nacmu.org
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Veldadres
P.O. Box 355, Mukono, Uganda
+256 77 24 81 142 / +256 78 27 99 712
uganda@nacmu.org

KVK nummer 23093271
RSIN nummer 808113914

Bankrekeningen t.n.v. Stichting NACMU te Sliedrecht
NL84 RABO 0362 4140 17 Algemene giften/donaties
NL59 RABO 0362 4439 55 Kindersponsoring
NL37 RABO 0362 4439 63 Schoolsponsoring
NL22 RABO 0152 1874 21 Piet en Pita Buitendijk
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U leest nu al weer de laatste pagina van deze nieuwsbrief, die weer vol stond 
met allerlei activiteiten voor onze eigen kinderen, van heel jong tot volwas-
sen, maar ook voor kinderen die in de omliggende dorpen wonen.

Persoonlijk vind ik het “koffie-verhaal” heel inspirerend en niet alleen om-
dat ik zelf een koffieleut ben: wij hebben er jaren naar toe gewerkt om er 
voor te zorgen dat onze kinderen na afronding van hun schoolopleiding een 
baan kunnen vinden en dit is daar een voorbeeld van.

Wij hopen dat u ons snel van de koffievoorraad afhelpt zodat we weer een 
nieuwe voorraad uit Uganda kunnen laten komen.

Vanwege de groei van onze kinderen en activiteiten is het voor ons be-
langrijk dat wij kunnen rekenen op steun op langere termijn, liefst zoveel 
mogelijk uit sponsoring. Van harte bij u aanbevolen. Voor het Kids’ Shelter 
programma kunt u al voor €10 per maand mee doen.

Dankzij uw donaties en sponsoring kunnen wij al deze activiteiten blijven 
doen; hartelijk dank daarvoor. Wilt u vooral ook voor ons blijven bidden?

Met hartelijke groet,

Gert Brandwijk

Van het bestuur


