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Beste lezers,
als wij terug kijken op 18 jaar Noah’s Ark dan 
zien wij kinderen, heel veel kinderen. Kin-
deren in wiens levens wij een verschil heb-
ben mogen maken, die we hebben mogen 
overtuigen van het feit dat ze waardevol zijn. 
Kinderen die we een opleiding hebben mogen 
geven. Wij zien het enorme aantal kinderen 
dat we mochten helpen om hun families terug 
te vinden, of die we in een pleeggezin konden 
plaatsen. Wat een enorme zegen dat we dit 
mochten doen en deel mochten uitmaken 
van hun leven. Terwijl we dit schrijven worden 
we vervuld met een diepe dankbaarheid aan 
God. Wie had dit alles kunnen bedenken toen 
we 18 jaar geleden begonnen door één kind te 
verwelkomen in ons huis en in ons hart.

Onze oudste kinderen zijn er klaar voor om 
op hun eigen benen te gaan staan, hun eigen 
weg uit te stippelen en zelfstandig te zijn. Na-
tuurlijk is ons werk hiermee niet afgerond. Er 
zijn telkens weer kinderen in nood, kinderen 
die een veilig en liefdevol thuis nodig hebben. 
Dus we gaan door. Steeds vaker krijgen we te 
maken met zwaar mishandelde kinderen die 
het vertrouwen in mensen kwijt zijn geraakt. 
Wat een zegen ervaren wij als deze kinderen 
weer leren dat er veiligheid en liefde bestaat 
en vol vertrouwen hun hoofdje tegen ons aan-
drukken. Met Gods hulp zien wij uit naar wat 
er hierna nog op onze weg komt en waar we 
onze tijd, liefde en energie in mogen stoppen. 
Van harte bij u aanbevolen.

Noah’s Ark Children’s Ministry 
Uganda (NACMU) is nu achttien 
jaar oud en is enorm gegroeid.

Geraakt door de armoede en 
het grote aantal kinderen in nood 
besloten Piet en Pita Buitendijk in 
2000 om zich vanuit hun huurhuis 
in Kampala toe te wijden aan de 
zorg voor kinderen die zijn verlaten, 
mishandeld, misbruikt of verweesd. 
Kinderen waarvan de familie niet 
getraceerd kon worden werden door 
de politie van Kampala naar hen 
gebracht. De politie kan immers niet 
zelf voor deze kinderen zorgde. In 
2001 kregen zij het eerste kind dat 
hun zorg nodig had: Owen. Al snel 
volgden drie andere baby’s: Matthew, 
Hannah en Timothy. In 2006 hadden 
Piet en Pita inmiddels 47 kinderen en 
verhuisden zij en hun medewerkers 
naar het huidige, grote, terrein even 
buiten de stad Mukono, zo’n uur 
rijden ten oosten van Kampala. Op 
dit nieuwe terrein konden nog meer 
kinderen een plaatsje krijgen en was 
er ruimte voor het bouwen van scho-

len, een kliniek en nog veel meer.
Sinds de oprichting in 2000 heeft 

Noah’s Ark de levens van honder-
den kinderen die ongewenst of 
wees waren kunnen redden. Velen 
van hen konden uiteindelijk terug-
geplaatst worden bij familieleden 
en op dit moment vinden zo’n 200 
kinderen een liefdevol thuis in ons 
kinderhuis of in één van onze Family 
Units. Meer dan 500 leerlingen en 
studenten krijgen onderwijs op onze 
scholen en onze kliniek 
biedt gesubsidieerde 
medische zorg aan 
duizenden patiënten 
per jaar, zowel onze 
eigen kinderen, leer-
lingen en medewerkers 
als mensen uit de dor-
pen om ons heen.

Die eerste vier baby’s 
zijn nu gezonde en 
tevreden jongvolwas-
senen die hun mid-
delbare school hebben 
afgerond. Owen stu-

deert media en vormgeving, Hannah 
is bezig met het behalen van een di-
ploma maatschappelijk werkster en 
Matthew en Timothy werken bij ons 
als medewerker terwijl zij praktische 
certificaten halen. Het volwassen 
worden van onze eerste vier kinde-
ren is een mijlpaal in onze geschie-
denis en een ode aan alle sponsors, 
donateurs en supporters van over de 
hele wereld die dit mogelijk hebben 
gemaakt.
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Invloeden zoals armoede, gebrek aan 
goede gezondheidszorg en een cultuur 

van grote gezinnen leiden ertoe dat er in 
Uganda veel kinderen worden achtergelaten 

of wees zijn. De gemeenschap ziet vaak 
niet dat het fout gaat tot het te laat is. Het 

belangrijkste doel dat wij samen met politie 
en de kinderbescherming hebben is zorgen 
voor kwetsbare kinderen die nergens anders 

heen kunnen en hen, indien mogelijk, op 
termijn terug te plaatsen bij hun familie. 

Als dat niet mogelijk is dan worden wij hun 
nieuwe familie en zorgen we voor hen tot 

ze op eigen benen kunnen staan.

Onze kinderen

De geboortedatum van een verlaten kind is onbe-
kend. Pita en de dokter proberen de leeftijd van het 
kind zo goed mogelijk in te schatten.

Frank was ongeveer één jaar oud 
toen hij in 2018 bij Noah’s Ark 
kwam.

Frank werd, slechts gewikkeld in een 
deken, achtergelaten in een moeras en 
werd daar gevonden door een toeval-
lige voorbijganger. Frank woont nu 
in het kinderhuis en voelt zich daar 
inmiddels helemaal thuis. Hij is een 
vriendelijke, vrolijke en lieve jongen.

Dit is Frank
Dag, Amber!
Op 21 mei 2017 werd er een kleine 
ondervoede baby achtergelaten 
bij een ziekenhuis hier in de 
buurt. 

De politie riep onze hulp in en 
uiteraard hebben we haar opgehaald. 
Een meisje van ongeveer zes weken 
oud; ze woog slechts 1850 gram. We 
hebben haar Amber genoemd. Een 
zielig hoopje mens wat we hebben 
zien veranderen in een blije, goed-
lachse baby. Dat bemoedigt ons om, 
hoewel het soms heel moeilijk is, door 
te gaan met onze taak.

Een Ugandese vrouw, die in een 
kliniek werkt als verpleegster en een 
aantal jaar geleden één van onze 
kinderen (Vivienne) had geadopteerd, 
had aangegeven graag nog een twee-
de kind te adopteren. In samenspraak 
met onze maatschappelijk werkers 
en de kinderbescherming heeft zij dit 
jaar ook Amber geadopteerd. Wij zijn 
verheugd dat Amber nu in een eigen 
familie kan opgroeien waar ze geliefd 
en gewild is.

De meeste kinderen die bij ons worden gebracht zijn achtergelaten in de bossen, bij 
bushaltes, in winkels, kerken, ziekenhuizen en zelfs in afvalbakken en latrines.  

Anderen zijn wees geworden, meestal 
nadat hun moeder is overleden tijdens 
de bevalling en de vader al buiten beeld 
was. Een kleinere groep kinderen wordt 
weggehaald uit hun gezin vanwege mis-
handeling, misbruik of uitbuiting. De 
wet schrijft voor dat wij kinderen alleen 
uit handen van de politie en kinderbe-
scherming mogen aannemen. Als de 
politie een kind ontvangt dan nemen zij 
contact op met de kinderbescherming 
die hen vervolgens vaak naar Noah’s 
Ark doorverwijst. Ons team gaat er dan 
op uit om het kind op te halen. Als wij 
er zeker van zijn dat het kind werkelijk 
nergens anders naar toe kan, komt het kind officieel onder onze zorg. 

Eenmaal bij Noah’s Ark wordt het kind medisch onderzocht en indien nodig be-
handeld. Afhankelijk van leeftijd en de situatie komt hij of zij onder de directe zorg 
van Piet en Pita of wordt hij of zij  in het kinderhuis geplaatst. Ondertussen zijn 
onze maatschappelijk werkers hard aan het werk met het traceren van familieleden 
die wèl voor dit kostbare kind willen en kunnen zorgen.

Als er nergens is om naar toe te gaan

Loslaten
Als onze maatschappelijk werkers 
ouders of andere familieleden 
weten te vinden die voor het kind 
willen en kunnen zorgen, wordt 
een kind naar hen teruggeplaatst.

Sommige kinderen kunnen na en-
kele dagen of weken al terug naar hun 
familie. Anderen pas veel later. Oudere 
kinderen gaan niet ineens terug naar 
hun familie maar eerst alleen tijdens 
schoolvakanties, om zo te wennen aan 
hun nieuwe leefsituatie. Later, bij de 
politie, wordt de zorg voor het kind of-
ficieel overgedragen aan de familiele-
den. Sommigen kinderen zijn blij om 
bij hun eigen familie te gaan wonen; 
anderen vertrekken niet graag bij No-
ah’s  Ark. Loslaten blijft altijd moeilijk, 
zowel voor het kind zelf, de andere 
kinderen, als voor onze medewerkers. 
Wij geloven dat het Gods eerste plan is 
dat kinderen in hun eigen gezin of bij 
hun eigen familie opgroeien.

▲Emily kon na een paar dagen met 
haar ouders herenigd worden nadat ze 
ontvoerd was door haar oppas.

▲Baby’s horen niet op het politiebureau thuis

▲Amber wordt officieel overgedragen

Volgens de volkstelling uit 2014 is 48% van de 
Ugandese bevolking jonger dan 14 jaar. Ugandese 
moeders krijgen gemiddeld 6 kinderen.

Volgens UNICEF zijn er meer dan 2.5 miljoen 
weeskinderen in Uganda.
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▲Eind 2018 zorgen wij nog altijd voor ongeveer 200 kinderen

De cijfers  
vertellen het
Ons verlangen is dat kinderen 
opgroeien bij hun eigen familie, 
niet in een vol kinderhuis.

Door de jaren heen hebben we hon-
derden kinderen opgenomen in ons 
kinderhuis. We zijn trots op het aantal 
kinderen dat we dankzij de inzet van 
onze maatschappelijk werkers en 
samenwerking met de autoriteiten 
weer bij hun eigen familie of pleegge-
zinnen hebben kunnen plaatsen. Ons 
doel is om het aantal kinderen in het 
kinderhuis zo laag mogelijk te houden 
– terwijl we doorgaan met het liefdevol 
verzorgen van hen die geen andere 
plaats hebben, zolang als het nodig is.

3

6

Veel kinderen die 
onze zorg nodig 
hebben komen uit een 
benarde lichamelijke of 
psychische situatie. Ze 
veranderen  niet alleen 
omdat ze ouder worden 
en groeien maar ook 
door de liefde, aandacht 
en verzorging die ze 
dagelijks ontvangen. 
Rechts ziet u enkele 
kinderen op de eerste 
dag dat ze bij ons bin-
nenkwamen. Herkent u 
ze nog op pagina 9?
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Piet en Pita
Peuters

Woonkamer
Speeltuin

Schoolkinderen

Keuken

Baby’s

▲Het kinderhuis, omringd door de speeltuin en de 
drogende was gezien vanaf boven
Alles dat nodig is voor onze kinderen om het 
kinderhuis hun thuis te noemen bevindt zich 
onder één dak.

Van de baby’s in de crèche in de ene vleugel tot 
tieners die bij Piet en Pita wonen; het is duidelijk 
waar de naam ‘het kinderhuis’ voor dit gebouw met 
een lengte van zo’n 100 meter vandaan komt. Het 
kinderhuis heeft meer dan 20 slaapkamers, meerde-
re badkamers, een ruime woonkamer, een eetzaal en 
een grote keuken: het gebouw is goed uitgerust voor 
zijn inwoners. De vele ramen laten het licht binnen 
en zorgen voor frisse lucht.

De lange zijde van het kinderhuis grenst aan een 
speeltuin met schommels, glijbanen, klimrekken, 
fietsen, autootjes en een zandbak. Jong en oud hoe-
ven zich niet te vervelen. Aan de andere zijde hangt 
de was te drogen aan meters en meters waslijn, 
wachtend op het zonnetje zodat de kleding de vol-
gende dag weer gedragen kan worden.

Alles onder één dak

Scott is één van de baby’s in onze crè-
che. Toen hij ongeveer drie maanden 
oud was liet zijn moeder hem  buiten 
achter in de wind en  de regen. Toen dit 
vaker gebeurde werd de politie inge-
schakeld.  Eenmaal op het politiebureau 
bleek dat Scott’s moeder mentaal niet 
in orde was. Ze wist te ontglippen en is 
nooit meer gezien. Ondanks deze moei-
lijke start is Scott nu een gezonde en 
blije baby. We hebben hem 27 januari 
2018 als verjaardag gegeven.

Nehemiah Byakatonda
is een energieke en lieve 
peuter. Hij kwam bij ons 
nadat zijn moeder hem 
achterliet in de kliniek 
waar ze van hem was be-
vallen. Ze had een valse 
naam opgegeven en is 
nooit meer gevonden. 
Nehemiah is nu deel van 
onze familie.

Juliet Nantamba kwam 
bij ons in 2011 toen ze 
dertien maanden oud 
was. Ze was door haar 
ouders achtergelaten. 
Ze is een prachtig en 
praatgraag meisje met 
veel energie. Ze deelt 
een kamer samen met 
zeven andere meisjes 
en zit in groep P3 op de 
basisschool.

Bedjes en Baby’s
Kinderen komen vaak als baby bij ons en hun nieuwe leven 
begint in de crèche van het kinderhuis.

Het team van verzorgsters in blauw/witte schorten werkt in ploe-
gen om 24 uur per dag voor de baby’s te zorgen. De ongeveer 20 
baby’s die we nu hebben zijn tussen de 0 en anderhalf jaar oud. 
De baby’s slapen ieder in hun eigen bedje met niet meer dan 
acht op één kamer. De jongsten slapen veel en krijgen elke paar 
uur een flesje melk. De oudere baby’s zijn meer actief en naast 
slapen spelen ze ook met elkaar en de aunties. Ze krijgen melk 
of sap en wennen stap voors stap aan vast voedsel en het zelf 
kunnen eten. De crèche is een populaire bestemming 
voor onze bezoekers en onze oudere kinderen die 
graag helpen met voeden, knuffelen en spelen.
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Prachtige  Peuters
Als onze baby’s anderhalf jaar oud zijn, kunnen 
lopen en vast voedsel kunnen eten, verhuizen 
ze naar de peuterafdeling.

De wereld van de peuters bestaat uit  het kin-
derhuis en de speeltuin waar ze veel van hun tijd 
doorbrengen met spelen, klimmen en graven in de 
zandbak. ‘s Morgens gaan de peuters naar de peuter-
speelzaal in het kinderhuis, ze leren nog geen cijfers 
en letters maar wel samen spelen, luisteren, kleuren 
en tekenen. Zo wennen ze alvast aan het werken in 
een klas. Als de peuters drie jaar zijn gaan ze naar de 
kleuterschool. 

Soms lijkt het er op of de peuters het woord ‘moe’ 
niet kennen, tot het tijd is voor het middagdutje. De 
aunties die ongeveer 30 peuters verzorgen dragen 
groen/gele schorten. Voor hen maakt een snottebel of 
een vieze broek meer of minder niet uit, ze houden 
van ‘hun’ peuters en spelen graag met ze en geven ze 
de liefde die ze ergens anders niet konden krijgen.

Levendige Leerlingen
Als onze kinderen drie jaar zijn starten ze op 
onze kleuterschool (pagina 7) en verhuizen 
naar de volgende vleugel van het Kinderhuis.

Tijdens schooldagen zijn ze van 8.00 tot 16.00 op 
school (een klein stukje de heuvel af lopen) en als ze 
thuis komen kunnen ze zich ontspannen.

De circa 60 schoolkinderen worden verzorgd door 
een team van aunties in groen/rode schorten. Zij 
zorgen er voor dat de kinderen schoon en gezond 
blijven, goed met elkaar om blijven gaan en helpen 
hen ook met huiswerk.

Het kinderhuis en de Family Units (losse 
gezinseenheden) staan in het middelpunt 

van ons dagelijks leven. Er wonen ongeveer 
100 jongens en meisjes van 0 tot 11 jaar oud 

in het kinderhuis. Daar blijven ze tot er een 
plekje voor hen is in een Family Unit: een 
apart huis dat plaats bied aan negen jongens 
of meisjes. Zo krijgen de kinderen kans om 
op te groeien in een situatie die meer op een 
normaal gezin lijkt: er wonen veel minder 

kinderen onder één dak en er is een vaste, 
full-time auntie (verzorgster) in elke Family 

Unit. Piet en Pita leiden ook een Family Unit 
die zich in een vleugel van het kinderhuis 

zelf bevind.
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Ik hoop dat er snel meer kinderen uit het kinder-
huis in een Family Unit kunnen wonen. Wij leren koken, 
wassen en voor jezelf zorgen en dat is belangrijk als 
je ouder bent. Ook slapen we met minder op één ka-
mer en is het rustiger om te spelen, huiswerk te doen 
of om te slapen. Mijn spullen kan ik nu veilig opbergen, 
in het kinderhuis werden ze nog wel eens gepikt. Ik 
weet niet hoeveel aunties er voor mij zorgde in het 
kinderhuis, maar nu is het er één. Auntie Helen kent 
ons heel goed omdat ze er altijd is en ze leert ons 
veel nieuwe dingen aan. Door Jimmy Muliika (11) 

Als je voor meer dan 200 kinderen 
zorgt is het geen verrassing dat we 
veel verjaardagen te vieren hebben. 
Soms hebben we wel zes verjaar-
dagen per week, maar in de laatste 
week van november hebben we er 
geen één. We vieren de verjaardag 
van elk kind om te laten zien dat hij 
of zij waardevol is, hoeveel kinderen 
er die week ook jarig zijn. Kinderen 
uit de Family Units vieren daar hun 
feestjes en nodigen vriendjes uit. 
Alle verjaardagen worden gevierd 
met het zingen van “Happy Birthday 
to You”, cake en cadeautjes. Een gro-
ter feest met een toneelstukjes, lied-
jes en een barbecue is gereserveerd 
voor de verjaardagen van Piet en Pita 
om hem hen extra te waarderen.
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Speciaal kind, 
speciale zorg
Benon (3) kan niet lopen omdat hij 
een vorm van hersenverlamming 
heeft.
Elke twee weken gaan hij en een paar 
andere kinderen die speciale zorg 
nodig hebben naar de Afaayo Clinic in 
Mukono voor fysiotherapie. Dankzij de 
oefeningen die hij elke dag bij Noah’s 
Ark doet, zijn doorzettingsvermogen 
en zijn wilskracht kan Benon nu aan 
iemand’s hand lopen en een paar se-
conden zelfstandig staan. Dit geeft ons 
goede hoop dat Benon in de toekomst 
leert om helemaal zelf te lopen.

▲ Plattegrond van de Family Units

▲ woonkamer en keuken▲ 

▼ badkamer

◄ slaapkamers ►

Van een Huis een Thuis Maken
De Family Units hebben alles om een echt thuis te zijn: 
een woonkamer om te ontspannen, een keuken om samen te eten, 
een voorraadkast om de koekjes veilig in te bewaren, slaapkamers 
om te rusten en een badkamer om lichaam en kleding schoon te 
houden. Hoewel alle Family Units precies hetzelfde gebouwd zijn 
(soms gespiegeld), maken de kinderen er hun eigen thuis van en 
nodigen ze bezoekers met trots uit.

Leven in de Family Units geeft voorrechten, zoals meer aandacht 
en meer ruimte, maar het brengt ook meer verantwoordelijkhe-
den met zich mee, zoals het huis schoon houden. De Family Units 
zijn een groot succes gebleken en dus streven we er naar om meer 

Family Units te bouwen 
zodat we meer kinde-
ren een plekje kunnen 
bieden.

▲Benon gaat vooruit

▲De bewoners van de vierde Family Unit voor meisjes

Wij geven kinderen die 
nergens anders heen 
kunnen meer dan een huis: 
ze krijgen de liefde, zorg 
en aandacht die ze nodig 
hebben. 

sponsor een kind
nacmu.org/kinderhuis

Familie in een Familie
Al onze kinderen noemen elkaar ‘broer en zus’ maar 
er zijn maar weinig bloedverwanten. Toch hebben we 
aardig wat échte setjes en we zijn blij 
dat die samen kunnen opgroeien.

Miranda is sinds 2016 bij ons en werkt met kinderen die speciale zorg 
en aandacht nodig hebben. Ze gaat met hen naar de fysiotherapeut 

en doet oefeningen. Ze heeft een snoezelruimte opgezet om de 
kinderen te prikkelen met geluiden, aanrakingen en kleuren. Samen 
met andere aunties leidt ze de speelklas voor de kleuters. Ze helpt ook 

met het vertalen van nieuws en teksten in het Nederlands.
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Jan en Marie-José werken bij 
ons sinds 2017. Samen hebben 

zij de leiding over de Family 
Units. Zij begeleiden de aunties 
en zijn ook juf en meester bij de 

zondagsschool. Verder zet Jan zijn 
vele technische talenten in en leidt 

Marie-José samen met anderen de speelklas voor de 
kleuters en organiseert zij de kerstmusical.
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Op dit moment dekken sponsoren ongeveer 60% van de benodigde 
schoolkosten. Hoewel niet alles gedekt is sturen we leerlingen nooit 

om deze reden naar huis, maar dekken we de kosten indien nodig 
uit algemene fondsen. Dit betekent minder beschikbare plaatsen 

voor nieuwe leerlingen en korten op andere uitgaven, zoals extra 
activiteiten of materialen.

▲Wie heeft de meeste hulp nodig? Een moeilijke keuze.

▲Een alledaags gezicht

De New Horizon Scholen zijn 
opgericht om onderwijs te geven aan de 

kinderen uit ons kinderhuis en de armste 
families uit de dorpen om ons heen. Zo 

komen onze kinderen ook in aanraking met 
de lokale gemeenschap. Het motto van de 
school is ‘Van niemand tot iemand’, omdat er 
in Uganda vaak neergekeken wordt op wezen 
en armen: ze zijn niemand. Van de meer 
dan 350 leerlingen op onze scholen komt 

ongeveer 35% uit het kinderhuis, 50% komt 
via ons sponsorprogramma of programma’s 

van andere organisaties naar school. De 
overige leerlingen zijn van medewerkers of 

betalende ouders.On
ze
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n Geen Weg naar School
Veel gezinnen in de dorpen rondom Noah’s Ark 
zijn zo arm dat ze niet kunnen betalen voor de 
scholing van hun kinderen.

Het gaat vaak om alleenstaande ouders, tieners die 
hun jongere broertjes en zusjes opvoeden of groot-
ouders en hun kleinkinderen. Het grootste deel van 
hen woont in een huisje van baksteen of aarde met 
één kamertje, een vloer van zand en geen water of 
elektriciteit. Water en brandhout komen uit bronnen 
en bosjes uit de buurt. Vaak kunnen ze zich maar 
één maaltijd per dag veroorloven. Geld dat verdiend 
wordt met het verkopen van zelf verbouwde groenten 
gaat op aan eten, kleding, basisbenodigdheden of 
medicijnen. Als kinderen niet naar school gaan, is de 
kans op herhaling van de geschiedenis groot.

Ongeveer de helft van de studenten op ons 
voortgezet onderwijs zijn kostschoolstuden-
ten die schoolgeld betalen.

In sommige delen van Uganda zijn weinig middel-
bare scholen en dus hebben we studenten uit het hele 
land. We zijn in 2012 met de toelating gestart om de 
school meer inkomsten te bieden en om het sociale 
netwerk van onze eigen kinderen uit te breiden. Ook 
hopen we om de negatieve kijk op wezen en armen 
bij deze jongeren weg te nemen door ze samen naar 
school te laten gaan. De kostschoolstudenten wonen 
in slaapzalen onder het toeziend oog van begeleiders 
en er wordt regelmatig met hen gesproken over on-
der andere hygiëne, seksualiteit, drugs of alcohol.

Gemengd publiek

Ian zit nu op school
Ian’s moeder is een weduwe die 

elke dag met moeite voor haar 
drie kinderen zorgt, zonder 
enkele steun van haar 
familie.

Ian’s vader was visser en ver-
dronk in 2012. Zijn moeder heeft 
een kapperszaakje aan huis 
waarmee ze een klein inkomen 
verdient. Ze kon haar oudste 
kind naar een lokale school 
sturen maar die mochten geen 
examen doen omdat ze niet het 
volledige schoolgeld kon betalen. 
Ian werd daarom in 2016 geselec-
teerd voor ons sponsorprogram-
ma. Hij zit nu op het voortgezet 
onderwijs in S3. Wij zoeken nog 

een sponsor voor Ian en vele an-
dere jongens en meisjes die in 
een zelfde situatie zaten.

Elk jaar trekt een team 
met onze maatschappelijk 
werkers er op uit om nieuwe 
kinderen voor ons sponsor-
programma te selecteren.

Het aantal kinderen dat ze 
kiezen hangt af van het aantal 
beschikbare plaatsen in de klas 
(kinderen uit het kinderhuis 
krijgen voorrang) en het aantal 
sponsors en dus het beschikba-

re budget. De ouderraad en de 
dorpsraden worden gevraagd 
welke gezinnen het zich echt 
niet kunnen veroorloven om 
hun kinderen naar school te 
sturen. Ons team gaat dan met 
hen in gesprek. Helaas kun-
nen we vaak maar één kind 
per gezin plaatsen. Het is een 
moeilijke keuze, maar wel een 
die gemaakt moet worden.

Helaas moeten we kiezen

▲Wilt u deze vrolijke jongen sponsoren?

Ryan zoekt een sponsor!
Ryan heeft Hydrocefalus (een waterhoofd) 
en is langzaam met leren.

Zijn moeder verkoopt paraffine en champig-
nons en zijn vader is vanwege Ryan’s beperkin-
gen niet in hem geïnteresseerd. Hij heeft zijn 
vrouw en kinderen het huis uit gezet.

Ryan’s moeder draagt de zorg voor haar drie 
kinderen nu alleen. Ze heeft geen stabiel inko-
men en het is lastig voor haar om in de behoef-
ten van haar kinderen te voorzien. Ryan heeft 
bovendien dure medicatie nodig. Hij is daarom 
opgenomen in ons sponsorprogramma. Ryan is 
zeven jaar oud en zit in Top Class van de kleuter-
school. We zoeken nog een sponsor voor Ryan.

Onze studenten zijn 
goed gedekt!
Dankzij de sponsoren genieten de kinderen 
in ons sponsorprogramma onderwijs vanaf 
de kleuterschool tot en met het voortgezet 
onderwijs. Zo hebben zij kans op een betere 
toekomst.

Zodra een kind geselecteerd word kan het met 
school starten. Wij proberen dan om de kosten 
(totaal €45 per maand) via één of meer sponsors 
te dekken. Kosten die voor de leerlingen gedekt 
worden zijn het schoolgeld, boeken en schriften, 
maaltijden en zorg in onze kliniek. Twee keer 
per jaar krijgen sponsoren een update over hun 
sponsorkind met een brief of tekening en een foto. 
Sponsoren kunnen ook een brief of cadeautje te-
rug sturen. Als u een kind wilt sponsoren, kijk dan 
op onze website www.nacmu.org

Kleuterschool
gemidelde lee�tijd 3 t/m 5 jaar

Baby Class Middle Class Top ClassBaby Class

Basisschool
gemidelde lee�tijd 6 t/m 12 jaar

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7

Diploma
Basisonderwijs

(PLE)

Voortgezet Onderwijs
gemidelde lee�tijd 13 t/m 18 jaar

‘Ordinary Level’
S 2 S 3 S 4

S 5 S 6Diploma ‘Ordinary Level’

Diploma
‘Advanced Level’

Praktijkdiploma

S 1

We hebben de leerlingen klaar 
staan om de klas te vullen maar 
hebben uw hulp nodig om hen 
onderwijs te bieden. Help mee 
voor €22,50 of €45 per maand en 
werk mee aan hun toekomst.
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Op de New Horizon Nursery and 
Primary School (kleuter - en basisschool) 

volgen leerlingen het Ugandese nationale 
curriculum. Ons onderwijs verschilt echter 

van veel scholen omdat wij andere lesme-
thoden van hogere kwaliteit gebruiken. 

We moedigen ouders aan, hoewel het niet 
verplicht is,  om hun kind op de kleuterschool 

te laten beginnen, omdat we geloven dat dit 
een goede voorbereiding op verder onderwijs 

is. Veel andere scholen geven pas les in het 
Engels vanaf P4 (Groep 5). Wij beginnen daar 

direct mee omdat kinderen taal veel beter 
oppakken als ze jonger zijn. Zo hebben ze 

minder problemen in latere leerjaren.

Kleuterschool
en basisschool

Groep 8 slaagt met 
vlag en wimpel
In November 2017 zijn alle 35 jongens en meisjes 
van klas P7 (Groep 8) van New Horizon geslaagd 
voor hun laatste examen voor het basisonder-
wijs.

Hoewel de kinderen uit het kinderhuis het iets 
beter deden dan hun klasgenootjes uit de dorpen, 
zijn we trots op àlle resultaten. Zeker als we reke-
ning houden met de vaak moeilijke omstandigheden 
waarin deze kinderen verkeren. Hun eigen ouders 
kunnen vaak niet lezen of schrijven en zijn zelf 
nooit naar school geweest. We zijn dankbaar voor 
de sponsoren die hun sponsorkind vaak al vanaf de 
kleuterschool steunen. Het is mede dankzij hen dat 
zo veel leerlingen de basisschool met succes hebben 
afgerond en nu door kunnen stromen naar het voort-
gezet- en beroepsonderwijs van New Horizon. We 
zien ook uit naar de uitslag van de examens van 2018, 
dat pas begin 2019 beschikbaar zal zijn.▲Groep 8 van 2017 is blij met hun resultaten.

▲Zij is aan het leren

Er zitten nu zo’n 120 
leerlingen op onze 
kleuterschool. Er zijn 
acht kleuterjuffen en 
een teamleidster.

Ugandese kleuterscho-
len bestaan uit drie groe-
pen: Baby Class, Middle 
Class en Top Class. Onze 
kleuterschool heeft van 
elke groep twee klassen 
met zo’n twintig leerlin-
gen. Zij starten in Baby 
Class als ze drie jaar oud 

zijn. Ze leren vormen, ob-
jecten, kleuren en letters 
herkennen door middel 
van educatieve spelletjes. 
Wij geloven dat dit een 
veel effectievere manier 
is dan het schoolbord om 
jonge kinderen iets aan te 
leren. Als kinderen onge-
veer zes jaar oud zijn en 
klaar zijn met de Top Class 
dan gaan ze over naar 
de basisschool in groep 
Primary 1.

Een Goede Start
op de kleuterschool

De volgende zeven jaar 
op de basisschool
De basisschool heeft zo’n 230 leerlingen en 
bestaat uit zeven klassen, 
Primary 1 t/m Primary 7 (Groep 2 t/m groep 8).

Er zitten zo’n 30 leerlingen in een klas en de twaalf 
docenten geven vakken zoals rekenen, Engels, exacte 
vakken, godsdienstonderwijs, gym, maatschappijleer 
en muziek en dans. Op woensdagmiddag zijn er ex-
tra activiteiten zoals quizzen, debatten of sportwed-
strijden. Op vrijdagmorgen is er een samenkomst 
met zang, gebed en een Bijbelse les door middel van 
een spel of toneelstukje.

Over het algemeen zijn kinderen klaar met de 
basisschool als ze dertien jaar zijn, maar ouder is 
geen uitzondering omdat sommige leerlingen later 
gestart zijn of een achterstand hebben opgelopen.

Elke schoolperiode wordt afgesloten met toetsen 
en de leerlingen krijgen een rapport. Anders dan 
andere scholen laten wij niet alleen goed presterende 
leerlingen toe. Veel van onze leerlingen komen uit 
een moeilijke situatie en krijgen thuis niet veel hulp. 
Hun cijfers zijn vaak niet zo hoog, maar wij richten 
ons meer op hun voortgang, ontwikkeling en groei.

Katie werkt bij ons sinds 2013. Op school geeft ze Bijbellessen, houdt 
toezicht op de bibliotheken en helpt kinderen met leesproblemen. 
Vier maanden per jaar draait zij het vakantieprogramma om meer dan 
100 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar bezig te houden tijdens de 
schoolvakanties. Samen met haar man Christian (pagina 15) leidt ze een 

discipelschapsgroep voor leerlingen op het voortgezet onderwijs.

Ze
nd

e l
in

gen – Katie Berkman-Schinnell (Verenigde Staten)t

Één op de drie leerlingen in Uganda heeft 
niets te eten tijdens hun schooldag.

Veel ouders of verzorgers kunnen het schoolgeld 
en de benodigde materialen maar net betalen en 
dan blijft er niets over om lunch voor te kopen. 
Dit gaat niet op voor leerlingen van New Horizon 
omdat gezond eten onderdeel is van het sponsor-
programma. Alle kinderen krijgen een bord vol 
met energierijk en voedzaam eten, elke schooldag 
opnieuw. Ook is er thee met een kaakje tijdens de 
ochtend- en middagpauze. Voor veel leerlingen is 
de schoollunch de enige behoorlijke maaltijd van 
de dag – vaak is er thuis weinig of niets te eten.

Wij willen dat meer kinderen bij New Horizon naar 
school kunnen gaan. Waarom? Omdat het ze een 
kans geeft om te leren en niet thuis te zitten. 
We leren hier lezen, schrijven en goed Engels 
spreken. New Horizon bevordert onderwijs én 
talenten. Je komt in een nieuwe omgeving, doet 
nieuwe vaardigheden op en krijgt nieuwe vrienden. 
New Horizon heeft goed opgeleide en aardige 
docenten, een computerlokaal en een bibliotheek 
met lees- en leerboeken. We hebben ook sportda-

gen waar iedereen zijn talenten 
kan laten zien. We hopen dat u 
iemand wilt sponsoren, zodat hij 
of zij hier naar school kan.

▲De juf vraagt om antwoord

Volgens het Education Policy Data Center, rondt slechts de helft van de 
basisschool leerlingen in Uganda de basisschool met succes af.

Volgens de Wereldbank kan ongeveer 75% van de Ugandese bevolking 
lezen en schrijven. Ter vergelijking: in Nederland en andere westerse 
landen ligt dit percentage op 99%.

Maar 6% van de Ugandezen van 24 jaar en jonger heeft het voortgezet 
onderwijs afgerond. Slechts 2% heeft een hogere opleiding.
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2016 –2018 
2013 – 2015

2010 – 2012
2007 – 2009

2004 – 2006
2000 - 2003

▲Het oude huis in Kampala▲Samen eten▲Voorloper van de band▲In bad▲Gezellig!▲Een wagen vol

▲Meer en meer kinderen

▲Timothy bouw mee 
       aan de Family Unit ▲Traditionele dans

▲ Op de trampoline ▲ Visvijvers▲ Start van de kleuterschool

▲ Een volle kerk ▲ Ondervoeding

▲Kerst ▲Een hele volle waslijn

▲Lunch, de woonkamer is goed gevuld

▲Oliebollen▲Een groeiende school

▲Moederliefde▲Schooluitje▲Kapperszaak ▲Vaderliefde

▲Piet en Pita en alle kinderen in 2008

▲Voetbalspelers en -coaches

▲Owen ▲Bewaking bij de poort▲Kleuter v ▲Het kinderhuis is in aanbouw

8 De Noah’s Ark Courant



▲Hannah is jarig▲De kleuterklas ▲Babykamer ▲Klimrek ▲Vijf kinderen in 2001

▲Lunch, de woonkamer is goed gevuld

▲Oliebollen ▲Koks op de school ▲Outreach ▲De vijfde Family Unit ▲De band

▲Piet en Pita en alle kinderen in 2008 ▲De nieuwe poort ▲Het nieuwe schoolblok in aanbouw

▲De krant in 2012▲Eerste leerlingen ronden basisschool af ▲Het voortgezet onderwijs gaat van start

▲Kerstpakkettenactie▲De was▲Voetbalspelers en -coaches
▲Sarah haalt namens Pita 
 een kind op bij de politie 

▲Het kinderhuis is in aanbouw ▲De basisschool in aanbouw ▲Verhuiswagen

▲Ontmoetingsdag in Rotterdam
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In Uganda willen veel ouders hun kinde-
ren hoge resultaten zien halen op acade-

misch gebied. Velen hebben de droom van 
doctor of advocaat, weinigen bereiken dit 

doel ook echt. Vaak wordt gezegd dat een 
praktijkopleidin voor ‘mislukkelingen’ is. Wij 
zien dat echter geheel anders en hebben onze 
school zo ingericht dat theoretisch voortgezet 
onderwijs  gecombineerd wordt met prak-

tijkvakken: een uniek concept in Uganda. 
Wij geloven en hopen dat onze studenten 

met die combinatie de beste kans hebben 
om niet naar werk te hoeven zoeken maar 

om werk te kunnen creëren.
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▲
 Een van onze leerlingen is aan het m

etselen

Hard werk wordt beloond
Leerlingen op ons voortgezet onderwijs moeten hard werken, en 
dit is voor hun eigen bestwil.

Leerlingen uit de eerste klas (S1) worden niet gespaard en beginnen 
gelijk met een rooster dat vlak na zonsopkomst begint. Om half zeven ‘s 
ochtends worden de leerlingen op de boerderij verwacht om te zorgen voor 
de koeien, varkens, kippen en ganzen. Ze mesten de stal uit, verversen 
het water melken de koeien en rapen eieren. Elke leerling heeft ook een 
klein tuintje om te laten zien dat wat ze in de klas hebben geleerd kunnen 
toepassen in de praktijk. Als er en nieuw gebouw gebouwd wordt kijken 

we eerst wat onze eigen leerlingen al kunnen. Zo hebben ze delen van 
hun eigen school zelf gebouwd en zelfs een complete Family Unit. Dit 

geeft onze leerlingen praktijkervaring van onschatbare waarde die 
ze nooit kunnen opdoen van het schoolbord en zelfs niet altijd 

door op kleine schaal te oefenen. Onze leerlingen krijgen 
les van instructeurs die zelf uit de praktijk komen en die 

dus weten wat ze doen. Al dit harde werk wordt 
beloond doordat het onze leerlingen een kans 

op een betere toekomst geeft. Een be-
tere toekomst voor henzelf, maar 

ook voor hun familieleden 
en hun toekomstige 

kinderen.

▲Kleermakerswerk

▲Houtbewerking

▲Catering

▲Metaalbewerking

▲Voertuigonderhoud

▲Kapperszaak

Sinds de oprichting van de Secondary Vocational School (school voor voortgezet- en beroepson-
derwijs) in 2012 is er elk jaar één klas toegevoegd, van S1 tot S6. 

Dit kwam ten einde in 2017 toen de eerste groep leerlingen klas S6 bereikten. De zestien studenten deden 
examen voor het tweede niveau (‘Advanced Level’) van het voortgezet onderwijs in vier theorie vakken en had-
den al eerder één praktijkdiploma gehaald.

Hoewel de resultaten niet zo hoog waren als op andere scholen was er maar één leerling gezakt. Mogelij-
ke oorzaak is dat onze leerlingen ook praktijkvakken volgen en dus ze niet zo veel tijd kunnen besteden aan 
leren als op scholen met enkel theorie. Ook komt een deel van onze leerlingen uit de dorpen waar ze als ze 
thuiskomen vaak nog hard moeten werken op het land, waardoor er nog minder tijd over blijft om te leren.

Wij geloven echter dat leren meer is dan het behalen van goede cijfers alleen. Onze leerlingen hebben echte 
kennis en vaardigheden opgedaan en weten wat hen te doen staat in de praktijk. Ze zijn klaar voor de toe-
komst, of dit nu is op de universiteit of in een autogarage. 

Helemaal geslaagd!
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Samuel Namwanja begon in 2009 op New Horizon via 
het sponsorprogramma toen hij 8 jaar oud was.

Veel andere scholen hadden hem van school gestuurd 
omdat hij op latere leeftijd nog niet kon lezen of schrijven en 
dat zou de resultaten van de school niet ten goede komen. 
Wij gaven echter niet op, ook niet toen hij na talloze uren 
oefenen nog amper kon lezen, en stopten veel tijd in extra 
lessen voor Samuel. Vandaag de dag blinkt Samuel nog steeds niet uit in theorie-
vakken maar zijn handen hebben veel talent: in 2018 heeft hij een praktisch di-
ploma in houtbewerking gehaald. Als voorbereiding op dit examen heeft Samuel 
een complete hoekbank gemaakt: Samuel zei: “Niet iedereen geloofde dat ik het 
kon. Maar ik heb het gedaan. Ik heb de bank helemaal zelf gemaakt”. Een docent 
heeft de bank gekocht voor in zijn huis en Samuel heeft al een baan gevonden: “Ik 

ga bij een werkplaats in Kampala meubels en gereedschap-
pen maken. In het weekend ga ik naar mijn moeder, die mij 
altijd heeft gesteund. Als ik genoeg verdiend heb, wil ik mijn 

eigen timmerwerkplaats 
beginnen.”

Wij gaven het niet op!

Sa
m

uel in
 2009

Een zegen om terug te zijn
Het was een ware zegen voor ons om Noah’s 
Ark weer te bezoeken na ons vertrek vier jaar 
geleden. Toen we in 2014 vertrokken waren 
er vijf Family Units (en die van Piet en Pita), 
dat zijn er nu acht. We zagen ook groei op 
andere gebieden zoals nieuwe klaslokalen en 
een bibliotheek op het voortgezet onderwijs, 
slaapzalen voor de kostschoolstudenten, 
nieuwe woonruimtes voor het personeel, een 
kapperszaak en een basketbalveld. 

De grootste groei hebben wij echter gezien 
in de kinderen en de aunties. De jongens en 
meisjes uit de eerste Family Units zijn nu 
jonge mannen en vrouwen met zelfvertrou-
wen. Ze beginnen keuzes te maken voor hun 
toekomst. Het is hartverwarmend om te zien 
hoe veel van hen realiseren welke talenten ze 
hebben en hoe ze die kunnen inzetten. Iets 
dat ons na aan het hart ligt, is de liefde voor 
muziek, die altijd klonk uit Noah’s Ark: van de 
school tot de band. Om alle leeftijden de aan-
bidding te zien leiden tijdens de kerkdienst 
is geweldig. Het was prachtig om te zien dat 
de kleuter- en basisschool nog steeds het Jolly 
Phonics programma gebruiken om kinde-
ren te leren lezen. De leesvaardigheid van de 

kinderen is goed op peil gebleven en om te 
zien met hoeveel plezier de kinderen lezen in 
de bibliotheek zegt iets goeds over de leraren 
en de zendelingen. We verheugden ons ook in 
het feit dat er nu zo veel tieners als meester of 
juf bij de zondagsschool betrokken zijn.

Nu we na ons korte verblijf weer vertrekken 
is ons gebed dat Noah’s Ark een veilige plaats 
zal blijven voor de achtergelaten kinderen in 
Uganda en dat God een ieder die hier werkt 
mag zegenen met een hart voor kinderen en 
voor God. We zullen blijven bidden voor het 
werk van Noah’s Ark, in het bijzonder voor 
Piet en Pita en de visie die zij ontvangen heb-
ben en nog steeds ontvangen.

Warwick and Marilyn Dingle 
Zendelingen bij Noah’s Ark van 2009 tot 2014.

Voorpaginanieuws
Jethro stond op de voorpagina van de eerste editie van deze 
krant uit 2011: ‘Baby gedumpt in pitlatrine’.

Zijn moeder was nog maar een tiener toen zij  werd verkracht 
en zwanger raakte. Ten einde raad dumpte ze Jethro in een latrine 
(een gat in de grond dat dient als toilet). Gelukkig hoorde omstan-
ders zijn gehuil uit de ondergrondse tank van de latrine en kon hij 
gered worden. De politie schakelde ons in en wij namen Jethro én 
zijn moeder terug naar Noah’s Ark. Jethro werd heel goed gewassen 
(de maden kwamen uit zijn oren) en kreeg de nodige medicatie. 
Onze hoop was dat Jethro’s moeder zich toch aan haar baby zou 
hechten, maar helaas vertrok ze na een paar maanden en ze is 
nooit meer teruggekomen. Jethro woont daarom nog steeds in ons 
kinderhuis en is nu zeven jaar oud. Hij is een rustige jongen die 
zich goed gedraagt en graag met zijn leeftijdgenootjes speelt. Het 
gaat goed op school, hij zit in Primary 2 en gaat volgend jaar over. 

De grote jongens

▼Owen

▲
M

at
th

ew

▲Timothy

Kleine jongens worden groot. Geen 
speelgoedauto’s meer voor hen, maar 
èchte bakken en ècht werk.

Owen, Matthew en Timothy zijn ‘de grote 
jongens’ bij Noah’s Ark. Zij zijn één van de eer-
ste kinderen die Piet en Pita onder hun hoede 
kregen. Zij waren de eersten die het nieuwe, 
grote kinderhuis betrokken en de eersten die 
naar een Family Unit verhuisden. 

Alle drie jongens hebben het voortgezet 
onderwijs afgerond tot klas S4 en zo hun 
diploma voor het ‘Ordinary Level’ gehaald. 
Daarnaast hebben Matthew en Timothy zich 
verder gericht op voertuigonderhoud en 
daarvoor ook de bijbehorende certificaten ge-
haald binnen New Horizon. Owen heeft stage 
gelopen bij twee afdelingen van Noah’s Ark, de 

IT-afdeling en bij Public Relations.
Matthew en Timothy werken nu bij Noah’s 

Ark. Matthew verplaatst spullen van de ene 
uithoek van ons terrein naar de andere met 
de pick-up truck of de tractor en Timothy 
bestuurt de grote klauwen van de graafma-
chine alsof het zijn eigen handen zijn. Owen 
is begonnen aan een opleiding multimedia en 
reist een paar keer per week op en neer naar 
school in de hoofdstad Kampala.

Wij zijn trots op onze grote 
jongens en zien dat zij klaar zijn 
voor de toekomst dankzij de 
liefde, aandacht en het onder-
wijs dat wij ze hebben kunnen 
geven. Wij zijn benieuwd wat 
we in de volgende editie over 
hen kunnen schrijven.
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De Noah’s Ark Family Clinic is geo-
pend in 2009 en biedt medische zorg aan 

de kinderen, leerlingen en medewerkers 
van Noah’s Ark en aan bewoners uit de 

omringende dorpen. De kliniek specialiseert 
zich in de zorg voor vrouwen en kinderen en 
beschikt onder meer over een huisartsenpost, 
apotheek, laboratorium, slaapzalen, verloska-
mer, en een ambulance. Het team van dokters 
verloskundigen, verpleegsters en laboranten 

staan 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar. 
Veel van onze diensten worden gratis of 

voor een gesubsidieerde prijs aangeboden 
zodat medische zorg voor zoveel mogelijk 

mensen binnen handbereik komt.M
ed

is
ch
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lin
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k

De eerste zes jaar van het leven van een kind zijn vitaal voor zijn of haar 
verdere ontwikkeling. Door armoede, een slechte gezondheid en/of onwetend-
heid (te weinig variatie in voeding) en verwaarlozing is 1 op 50 kinderen in Uganda 
ondervoed of heeft ondergewicht. In samenwerking met het staatsziekenhuis 
Mulago in Kampala hebben we daarom in 2013 een ondervoedingskliniek geopend. 
We gaan op outreach en geven voorlichting over tekenen van ondervoeding en over 
gezonde en gevarieerde voeding. Ondervoede kinderen worden 
behandeld met voedingssupplementen. Ernstige gevallen 
worden opgenomen in onze kliniek tot ze een gezond 
gewicht bereikt hebben. Tot nu toe zijn al meer dan 
honderden kinderen met succes behandeld.

Ontegenzeggelijke groei
Salima woont bij haar vader. Haar moeder liep 
weg van haar gezin toen ze drie jaar oud was. 
Haar vader heeft geen baan of familie die hem kan 
helpen. Hij verbouwt wat groente naast zijn huisje, 

maar dit is niet genoeg om elke dag te 
eten. Toen Salima opgenomen werd in 

onze ondervoedingskliniek was ze vijf 
jaar oud, woog zij slechts 5 kilo en had 

zij de lengte van een kind van één 
jaar. Ze was zo ondervoed dat ze 

nog nooit had kunnen lopen. We 
hebben haar speciale voeding 

gegeven en gaven haar vader 
les over gezonde voeding, 
ook haalbaar met een klein 

budget. Na één maand woog 
Salima al 8 kilo (genoeg om 

verder te groeien) en mocht 
ze naar huis. Het gaat nu 
goed met Salima. Haar 
vader verbouwt nu groen-
ten op ons land en heeft zo 
een stabieler inkomen.

Volgende patiënt
Onze huisartsenpost heeft zich gespeciali-

seerd in het behandelen van kleine verwon-
dingen en de meest voorkomende ziektes. 
Onze dokters, Barbara (Uganda) en Tamar 
(Nederland) behandelen zo’n 300 patiënten 
per maand, het grootste deel daarvan bestaat 
uit vrouwen en kinderen.

De meest voorkomende kwalen zijn bacte-
riële infecties, urinewegin-
fecties, griep, waterpokken, 
de mazelen en diarree, maar 
veruit de meest voorkomen-
de ziekte is malaria (32% van 
de gevallen). De malariapa-
rasiet die in Uganda voor-

komt (falciparum) is dodelijk als de ziekte niet 
tijdig behandeld wordt. Ondanks dat vrijwel 
iedereen onder een muskietennet slaapt en 
we regelmatig de muggen verdelgen worden 
helaas ook veel van onze eigen kinderen en 
medewerkers geïnfecteerd, vooral in het re-
genseizoen. Dankzij de kennis en paraatheid 
van onze kliniek zijn diagnose en behandeling 
gelukkig altijd binnen handbereik.

▲Een deel van het medische team en hun ambulance

Ongeveer 6% van de Ugandese bevolking is 
HIV-positief en dit draagt significant bij aan 
het aantal wezen.

Om verdere verspreiding te voorkomen en het 
taboe op de ziekte op te heffen geven we voorlichting 
over het voorkomen en behandelen van hiv. Mede 
dankzij het Walter Reed programma van de Makere-
re University in Kampala kunnen patiënten zonder 
kosten terecht voor diagnose én behandeling. De 
ongeveer 60 patiënten onder behandeling zijn vooral 
moeders die in onze kliniek bevallen zijn en enkele 
anderen die positief getest zijn tijdens een van onze 
outreaches. Door juiste behandeling tijdens en na de 
zwangerschap kan de overdracht van hiv van moeder 
op kind in de meeste gevallen gestopt worden. 

▲Blije moeder en baby

Elke dag worden er in Uganda 4600 baby’s geboren. 81 baby’s sterven 
voordat ze één maand oud zijn. Bron: Unicef 2015 report on Uganda

Nieuw Leven Beschermen
In Uganda sterven er elke maand 400 moeders 
tijdens de geboorte.

Oorzaak hiervan zijn slechte gezondheid, onder-
voeding en een gebrek aan goede en betaalbare ge-
zondheidszorg. Ongeveer de helft van de bevallingen 
in Uganda vindt plaats zonder een verloskundige. 

Om moeders uit de omringende dorpen te helpen 
om een goede zwangerschap te hebben en veilig te 
bevallen bieden we een uitgebreid pakket. Voor de 
gesubsidieerde prijs van €10 kunnen moeders voor 
de bevalling komen voor controles (inclusief bloed- 
en urinetesten en een echo) en bevallen in onze 
verloskamer onder het toeziend oog van een ver-
loskundige. Na de bevalling komen moeder en kind 
terug voor controles, inentingen en extra vitaminen. 
Mocht er tijdens de bevalling onverhoopt een compli-
catie optreden dan staat onze ambulance klaar om de 
aanstaande moeder naar een naburig ziekenhuis met 
meer faciliteiten (zoals het uitvoeren van een keizer-
snede) te brengen.

Dorpen

Medewerkers

Kinderhuis
Family Units

New Horizon

Herkomst Patiënten

3937 patiënten tussen vanaf 2017 tot en met augustus 2018.

▲Één van hen is hiv positief. 

hiv/aids is niet het einde
02040608010
0

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Op
na

m
es

 p
er

 ja
ar

M
ed

isc
he

 n
oo

dz
aa

k
Ve

rw
aa

rlo
zi

ng
Ar

m
oe

de
Ge

br
ek

 aa
n 

ke
nn

is

Re
de

n 
vo

or
 o

pn
am

e

Su
cc

es
vo

l b
eh

an
de

ld
Ge

st
op

t d
oo

r v
er

zo
rg

er
D

oo
rv

er
w

ez
en

Ov
er

le
de

n

Re
de

n 
vo

or
 on

ts
la

g

M
ei 

20
13

 - A
ug

us
tu

s 2
01

8

 ▼
 S

ta
tis

tie
ke

n 2
01

7

Steun onze strijd tegen ondervoeding met uw gift.
Uw donatie veranderd levens.

NL 84 RABO 0362 4140 17 o.v.v. ‘Ondervoedingskliniek’ 
www.nacmu.org/doneren
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Elke kerst geven 
we kerstpak-
ketten aan de 
gezinnen van 
gesponsorde 
leerlingen van 
onze scholen en 
andere hulpbe-
hoevenden uit de 
omgeving.

Hoewel kerst niet 
gaat om het eten 
van een grote maal-
tijd, is kerst wel 
een perfecte tijd om 
naar elkaar om te zien. Veel gezinnen hebben elke dag moeite om eten op tafel te 
krijgen.

Door het overweldigende aantal donaties van over de hele wereld voor deze 
kerstpakketten hebben we in 2017 besloten deze actie te combineren met fonds-
werving voor de ondervoedingskliniek. Hierdoor zijn er meer dan 150 pakketten 
(gevuld met voedsel zoals rijst, bonen, groene bananen, bakolie, huishoudelijke 
middelen zoals zeep en lucifers en lekkers) uitgedeeld en kwam er een mooi be-
drag binnen om nog meer ondervoede kinderen een kans te bieden. 

Tamar is vanaf 2007 vaak bij Noah’s Ark langs geweest, maar heeft zich in 2013, na het vol-
tooien van haar studie geneeskunde, definitief hier gevestigd. Ze is nu één van onze dokters 
en organiseert het uitgebreide programma van outreaches, mede mogelijk gemaakt door 
The Rob Foundation (www.therobfoundation.org), In 2017 is ze getrouwd met Daniel, onze 
Ugandese vrijwilligerscoördinator en bandleider. Ze zijn bezig met het adopteren van Erina 

Blessing (4) uit het kinderhuis.

Ze
nd

eli
ngen – Tamar Waiswa-Goossens (Nederland)

Noah’s Ark verklaart de oorlog
Dorpen in hoogste staat van paraatheid gebracht

Noah’s Ark heeft ondervoeding de oorlog verklaard. 
Er heeft een invasie van naburige dorpen plaatsge-
vonden om de inwoners alert te maken.

In juli 2017 mobiliseerde Noah’s Ark elke beschikbare man, 
vrouw en kind en bereidde hen voor op de strijd. Kinderen, 
aunties, uncles en docenten werden uitgerust met span-
doeken, posters en foto’s en bestormden de dorpen, waar 
ondervoeding geen uitzondering is. Het 100-koppige leger 
marcheerde met veel kabaal (verzorgd door de Noah’s Ark 
band) door de dorpen om de inwoners uit hun huizen te 
lokken.

Honderden bewoners kwamen op het rumoer af en 
marcheerden mee naar een kerk waar het medische team 
van Noah’s  Ark vertelde over de tekenen en gevaren van 
ondervoeding. Een aantal kinderen die succesvol behandeld 
waren voor ondervoeding waren aanwezig om het verschil 
én het succes zichtbaar te maken.

Desgevraagd stelde Noah’s Ark dat het door zal gaan met 
haar strijd tegen ondervoeding totdat er geen ondervoede 
kinderen meer zijn in Uganda. “We blijven alert en staan 
klaar om het gevecht aan te gaan – op elk moment.”

Op vrijdag 
gaan we uit
Elke vrijdag gaan medewerkers 
van onze kliniek op outreach in 
de dorpen rondom Noah’s Ark en 
Mukono.

Zo willen we de gezondheid van 
mensen in onze omgeving verbete-
ren. Een team trekt de dorpen in om 
daar de lokale gemeenschap voor 
te lichten over onder meer malaria, 
tyfus, hygiëne en gezinsplanning en 
mensen screenen op ondervoeding 
en hiv. Dit gebeurt in kerken, scholen 
of andere plekken waar veel mensen 
samen komen. Ook wordt er gevacci-
neerd en worden er muggennetten, 
ontwormingstabletten, voorbehoeds-
middelen, en vitaminen uitgereikt.

▲Zowel onze kinderen als de jjajja’s kijken naar de bezoekjes uit

▲Hun kerst is extra speciaal

Elke dag komen veel mensen binnen 
onze poorten: leerlingen die naar school 

gaan, zieken die hulp zoeken in onze 
kliniek, medewerkers en arbeiders of kerk-

gangers. Veel mensen worden binnen onze 
poorten geholpen maar er zijn nog veel meer 

gezinnen in de dorpen rondom Noah’s Ark 
die hulp nodig hebben. Daarom organiseren 

we outreaches op het gebied van gezondheid, 
onderwijs, evangelisatie en ontwikkeling. Zo 
kunnen we nog meer mensen in de regio van 

dienst zijn en kunnen onze eigen kinderen 
met eigen ogen het leven buiten de poort 
zien en iets terug geven aan hun landgeno-

ten die minder bevoorrecht zijn dan zij.

O
utreach

Verschillende generaties hebben 
verschillende vaardigheden.

Tijdens de schoolvakantie moeten 
de ongeveer 100 kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 12 jaar iets te doen hebben. 
Als één van de activiteiten organise-
ren we bezoekjes aan ‘jjajja’s’, opa’s en 
oma’s.

Gedurende sommige van die be-
zoekjes wisselen de jongere en oudere 
generaties hun vaardigheden uit: de 
jjajja’s laten de kinderen zien hoe zij op 
traditionele manier matten weven van 
geverfd gras. Op hun beurt geven onze 

kinderen les in ‘loomen’ (armbandjes 
maken van gekleurde elastiekjes).

Naast dat de kinderen en jjajja’s 
elkaar nieuwe dingen aanleren, be-
reiden ze ook samen een maaltijd. De 
jajja’s vertellen over de tijd dat zij zelf 
kind waren (meer dan een halve eeuw 
geleden). Hiervoor is wel een vertaler 
nodig omdat onze kinderen de lokale 
taal Luganda niet vloeiend beheersten.

Deze bezoekjes zijn altijd een groot 
succes en zullen zeker herhaald wor-
den tijdens de volgende vakantie.

Generaties komen samenH
et kom

t vaak voor dat grootouders de volledige zorg voor 
hun kleinkinderen m

oeten dragen om
dat hun eigen ouders dit 

niet w
illen of niet kunnen. D

e levensverw
achting in Uganda 

is 60 jaar. Er zijn dus m
aar w

einig grootouders m
et een hoge 

leeftijd.
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Deze pagina is niet geschreven om u alles 
te vertellen over een gebouw . Het gaat om 

de mensen die Jezus Christus volgen en meer 
willen zijn zoals Hij. Onze gemeente bestaat 

uit onze kinderen, leerlingen, medewerkers 
uit heel Uganda en vrijwilligers en zende-
lingen van over de hele wereld. Dit brengt 
uitdagingen met zich mee (zoals taalbarrières 
en andere gewoontes) maar het geeft ons 

ook prachtige kansen om samen te groeien 
en elkaar op te bouwen met woord, muziek, 

liefde en daden. We zijn verheugd met de 
groei die we binnen onze kerk hebben 

gezien, en zien uit naar meer.

D
e k

er
k

The Good Samaritans
‘The Good Samaritans’ is een groep kostschoolstudenten 
met een hart om anderen te dienen.

Deze groep is in 2016 opgericht door onze zendelingen Christian 
en Katie en komt één keer per week samen voor Bijbelstudie en om 
te bespreken hoe ze hun naaste kunnen dienen. Zij ontfermen zich 
vooral over twee broers die op zo’n 40 minuten lopen van Noah’s 
Ark wonen. Ze zijn beiden lam en zijn afhankelijk van de hulp en 
vrijgevigheid van anderen. De studenten bezoeken hen regelmatig 
om hen beter te leren kennen, hun huis schoon te maken en om 
wat benodigdheden en voedsel te brengen.

Toen de groep zag dat de vloer van zand was wilden zij beton 
storten zodat het huis prettiger is om in te wonen. Vele avonden 
werkten ze hard om kralen van papier te maken om daarvan ket-
tingen te kunnen verkopen. De opbrengst was genoeg om de vloer 
te storten én om de bakstenen muren te pleisteren. Studenten van 
New Horizon voerden dit werk uit als onderdeel van hun prakti-
sche opleiding. De broers en de buren die voor hen zorgen waren 
erg dankbaar voor de hulp van deze groep studenten. ▲Op huisbezoek bij de broers

Van leerling naar 
juf of meester
Onze zondagsschool is voor kinderen met de 
basisschoolleeftijd. Daarnaast hebben we 
programma’s geschikt voor andere leeftijden. 
Sommige tieners wilden hun jongere broertjes 
en zusjes meer leren over God en zijn terugge-
keerd om samen met hun oude juf of meester 
voor de klas te staan. Ze brengen hun eigen 
talenten mee en volgen dezelfde trainingen 
als de volwassenen om ze beter toe te rusten.

Tijdens de schoolvakantie helpen dezelfde tieners 
ook met het voorbereiden en leiden van de ‘Bible 
Club’, een vijfdaagse club met een Bijbels thema. 
Deze club wordt niet alleen binnen Noah’s Ark voor 
onze eigen kinderen gehouden maar ook buiten de 
poort, in de dorpen om ons heen. Hoewel er soms 
sprake is van een taalbarrière zijn de jonge meesters 
en juffen enthousiast om Gods woord te delen met 
hun buren.

Wij, als ouders, verzorgers en docenten zijn trots 
op deze jonge mannen en vrouwen die vrijwillig hun 
tijd geven om het Koninkrijk van God uit te breiden, 
zelfs als ze zich soms een beetje ongemakkelijk voe-
len bij alle nieuwe dingen.

▲Joel staat voor de klas tijdens de zondagsschool

▲Brenda gaat er op uit

Kerstmusical
We laten we kerst niet voor-
bijgaan zonder onze buren uit 
te nodigen voor een opvoering 
met muziek, dans én een goede 
boodschap.

De kerstmusical ‘Hark, the Herald An-
gel’ (‘Hark, de kerst(b)engel’) voerde het 
publiek mee naar de hemelse gewesten 
waar het engelenkoor zich voorbereid-
de op de komst van Jezus. Veel engelen 
begrepen niet hoe en waarom God een 
mens zou worden. Vooral Hark, een 
eigenwijze engel, stelde vragen aan 

aartsengel Gabriël en kwam vaak te 
laat voor de koorrepetities. Gelukkig 
kwam alles goed en had de koorleider 
meer vrijwilligers om naar de aarde te 
gaan dan hij eigenlijk nodig had.

Meer dan 1000 leerlingen, ouders 
en buren hebben genoten het spel én 
hebben de ware boodschap van kerst te 
horen gekregen:

 “Want God had de wereld zo lief dat Hij 
zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat ieder-
een die in Hem gelooft niet verloren gaat, 

maar eeuwig leven heeft” 
(Johannes 3:16, NBV)

▲De musical vond niet alleen plaats op het toneel

▲Het engelenkoor deed haar uiterste best

Wilt u met ons mee bidden en danken  
door onze wekelijkse gebedsbrief ontvangen? 

www.nacmu.org/gebedsbrief
Het grootste deel van onze kerkgangers 
bestaat uit kinderen en tieners onder de 
achttien jaar oud. 

Wij zijn blij dat zij niet alleen in de kerkbanken 
zitten maar ook actief deelnemen aan de diensten. 
Een paar keer per maand is het podium gevuld met 
een groep kinderen, tieners of jongeren om de aan-
biddingsdienst te leiden. Drums, gitaar en keyboard 
worden prachtig bespeeld om God te aanbidden. 

Onze vaste dominee of een gastspreker brengt dan 
het woord van God. 

Op woensdagavond is er een speciale jeugddienst 
voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs (onze 
eigen kinderen en kostschoolstudenten). De muziek 
staat net iets harder, het gaat allemaal ietsjes sneller 
en er wordt iets meer gedanst. Onze dominee voert 
niet altijd het woord, hij moedigt de jeugd aan om 
ook zelf te delen uit het Woord van God.

Ook de jongeren maken de dienst uit
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Kraakhelder Water

In 2018 vroeg een van onze trouwe vrienden: 
 “Wat kan ik voor jullie betekenen?”

Ons antwoord was dat we nog wel een extra bron konden 
gebruiken voor drinkwater omdat door weersveranderingen 
er steeds langere perioden van droogte zijn en we steeds 
meer gebruikers hebben op ons terrein. Dankzij een gulle do-
natie werd er binnen een paar maanden een put geslagen en 
werd het kraakheldere water naar de oppervlakte gepompt. 
Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs was dit een 
mooie kans om meer te leren over waterputten en pompen, 
zij waren volop betrokken bij het werk.

Noah’s Ark is afhankelijk van 
de steun van vrijgevige individuen, 

kerken, bedrijven en andere groepen en 
organisaties om de zorg voor kinderen in 

nood en armen te verwezenlijken. Wij zijn 
een onafhankelijke, Niet-gouvernementele 

organisatie (NGO) en krijgen geen directe 
financiële steun vanuit de Ugandese overheid. 

Zonder de steun die we ontvangen van 
sponsors, donateurs en vrijwilligers van over 

de hele wereld zou Noah’s Ark niet bestaan 
of niet door kunnen gaan met haar levens-
reddende werk in Uganda. Wij zijn dan ook 

zeer dankbaar voor alle hulp,  die we door 
de jaren heen hebben ontvangen.

Supporters en
vrijw

illigers

Avontuurlijke groepen met energie (max 25 pers.)
Tijdens de zomermaanden (juni t/m augustus) heb-
ben wij plaats voor bestaande groepen (uit kerken 
of verenigingen) om ons werk voor drie weken van 
dicht bij mee te maken en de handen uit de mouwen 
te steken. 

Muzikaal talent (m/v)
Heb jij een muzikaal talent en wil je dat delen met 
anderen? Onze kinderen staan te popelen om gitaar, 
keyboard, piano, fluit of andere instrumenten te leren 
spelen. Kom voor drie maanden en sta versteld van 
het talent van onze kinderen.

Competente kluser (m/v)
Bent u een handige klusman of klusvrouw? Dan 
kunnen wij u goed gebruiken voor onderhoud aan 
onze grote en kleine speeltoestellen, houten meubels 
en alles waar iets aan verbeterd kan worden. Zelf een 
hamer meenemen mag wel, hoeft niet.

Wil jij je inzetten voor je medemens in Uganda? Ben je minimaal 24 jaar oud, heb je een positief christelijke instelling én ben je avontuurlijk en zelfstandig?
Wellicht is er een vrijwilligersfunctie voor jou! Neem voor meer informatie contact op met nederland@nacmu.org. Wie weet tot ziens in Uganda!

vrijwilligersvacatures – vrijwilligersvacatures – vrijwilligersvacatures – vrijwilligersvacatures – vrijwilligersvacatures – vrijwilligersvacatures 

Christian w
erkt sinds 2013 bij ons 

en zet zich vooral in voor de Public 
Relations van N

oah’s Ark. Sam
en m

et 
zijn team

 houdt hij de w
ereld op 

de hoogte via tekst, foto’s, video’s en 
uiteraard deze krant. Verder leidt hij een 

zondagschoolgroep en ondersteunt andere afde-
lingen op  technisch gebied. In 2017 is hij getrouw

d 
m

et Katie (pagina 7) en sam
en vertellen zij één keer 

per w
eek een Bijbelverhaal aan de leerlingen van 

kleuterschool m
et een interactief toneelstuk.

Zendelingen – Christian Berkm
an (N

ederland)

Hoewel Noah’s Ark haar 
wortels in Nederland 
worden we gesteund 
door mensen uit de hele 
wereld. 

Nederland – een groep 
vrijwilligers vormt het 
bestuur van de Nederlandse 
stichting en voert praktische 
werkzaamheden uit, zoals 
het versturen van de nieuws-
brieven, het regelen van 
bankzaken en het verzamelen 
van goederen voor transport. 
Zij doen dit in hun eigen tijd 
naast hun baan. Een ware 
zegen!

Duitsland – Global 
Aid Network Germany 

(GAiN) steunt ons al jaren in 
praktische en financiële zin. 

Het aantal kilo’s melkpoeder, 
waspoeder en schoenen dat 
we via hen hebben ontvangen 
is bijna niet meer te tellen. 
Ook zijn er honderden kin-
deren en leerlingen met een 
Duitse sponsor.

Verenigde Staten – 
Safe Landing Ministries 

is onze trouwe Amerikaanse 
partner in het promoten van 
Noah’s Ark en zorgt dat spon-
sorgeld en donaties bij ons 
terecht komen. Ook zij geven 
hun steun vrijwillig naast hun 
vaste baan.

Canada – De Sharelife 
Foundation is in 2016 

begonnen met het steunen 
van  Noah’s Ark. Zij zoeken 
(en vinden) vooral bedrijven 

die hun steun willen verlenen 
bij bijvoorbeeld de bouw van 
nieuwe gebouwen. Maar ze 
zamelen ook geld in voor de 
kerstpakketten en trekken 
sponsors voor de school aan.

Nieuw Zeeland – Nadat 
Warwick en Marilyn Dingle 
vertrokken als zendelingen 
bij Noah’s Ark stopten zij 
niet met de steun aan ons. 
Zij zorgen er voor dat er ook 
vanuit deze uithoek van de 
wereld sponsors hun steentje 
kunnen bijdragen.

Twee keer per jaar 
komt de tandarts

De meeste mensen brengen twee keer per 
jaar een bezoekje aan de tandarts, maar 

bij Noah’s Ark werkt het andersom: De 
tandarts brengt òns een bezoekje.

Voor veel gezinnen uit onze omgeving is 
tandheelkundige zorg door de hoge kosten 
en de lage kwaliteit geen prioriteit. Al vele 
jaren is er een samenwerking tussen Noah’s 
Ark en Stichting Help Uganda (HUG). Noah’s 
Ark dient als uitvalbasis voor het team van 

Nederlandse tandartsen en -assistenten dat 
twee keer per jaar Uganda bezoekt. Ze doen 

verschillende plaatsen aan om de gebitten van 
vooral scholieren te controleren en zo nodig te 

behandelen. In de onze kliniek gebruiken ze een 
volledige uitgeruste tandartskamer en krijgen ze hulp 

van onze studenten.

Wereldwijde Weldoeners

▼Het bezoek van Safe Landing Ministries in 2018

Vakantiekrachten (m/v)
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die tijdens de grote 
schoolvakantie (december en januari) willen helpen 
om onze kinderen actief te houden. Ben jij energiek 
en creatief? Dan kunnen we je goed gebruiken!

Vrijwillig Genieten
Het hele jaar door ontvangen 
wij vrijwilligers van over 
de hele wereld die ons voor 
een paar maanden voor een 
specifieke taak komen onder-
steunen.

Ze draaien mee binnen een 
bepaalde afdeling of zetten soms 
eigen activiteiten op. De meeste 
vrijwilligers gaan weg met het ge-
voel meer ontvangen dan gegeven 
te hebben. Vrijwilligerswerk bij 

Noah’s Ark kan veel voldoening 
geven en veel vrijwilligers genie-
ten van hun tijd, net als de kin-
deren als ook onze medewerkers 
graag vrijwilligers verwelkomen.

Sommige vrijwilligers komen 
regelmatig terug, zoals Ingrid 
en Jakob van Hagen. Al enkele 
jaren komen zij tijdens de lange 
schoolvakantie (december en 
januari) naar Noah’s Ark om mee 
te draaien in het vakantiepro-
gramma. Ingrid neemt koffers vol 
verf, gekleurd papier en nieuwe 

knutselideeën mee en is vrijwel de 
hele dag bij de kinderen te vinden. 
Ingrid vertelde ons: “Mijn dochter 
Nathalie en ik hadden bedacht 
om de kamers in het kinderhuis 
op te fleuren met een  vrolijke 
slinger. De kinderen mochten hun 
eigen versiering maken in kleine 
groepjes. De ene kamer had een 
jungle slinger en de ander weer 
een slinger met boerderij dieren 
We hebben dagen moeten horen 
“Auntie Nathalie en auntie Ingrid, 
kom je onze kamer ook versieren?”
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Nieuw veld, 
nieuwe kansen
Door een vriendelijke donatie 
van Adidas heeft Noha’s Ark sinds 
2018 haar eigen basketbalveld.

Hoewel netball (een soort korfbal) 
erg populair is op Ugandese scholen 
is basketbal nog niet doorgebroken. 
Veel scholen hebben alleen een veld 
van gras of zand. Sinds Noah’s Ark 
haar eigen veld heeft en een coach van 
een naburige school een paar weken 
lang trainingen geeft wordt het veld 
echter vol op gebruikt. Kinderen en 
tieners hebben volop geleerd om te 
dribbelen, hoppen, en steppen.

Van zingen tot basketbal, van 
dansen tot breien: onze kinderen hebben 

veel talenten gekregen. We hebben veel 
mogen ontvangen zoals instrumenten, 

kostuums, breinaalden en knutselmateriaal 
en we zijn dankbaar voor de kans dat het ons 

geeft om de talenten van onze kinderen te 
koesteren en hun groei te stimuleren. We zijn 

zo trots op het verlegen meisje dat een lied 
ten gehore brengt, ook als ze wat valse noten 

zingt. We glimlachen wanneer een jongen 
speelgoed maakt van stukjes hout, ook al 

valt het bijna uit elkaar. Wij blijven onze 
kinderen uitdagen om hun talenten te 

laten groeien en te laten zien.

Sport en talent

Uitgegeven in  2018 – Alle rechten voorbehouden.

Nederland
Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht
0184 - 415 987
nederland@nacmu.org

Algemene giften: NL84 RABO 0362 4140 17
Giften Piet en Pita: NL22 RABO 0152 1874 21

Uganda
P.O. Box 355, Mukono, Uganda
+256 772 481 142
uganda@nacmu.org

Noah’s Ark is een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Uw 
eenmalige of periodieke gift komt dus in 
aanmerking voor fiscale aftrek.
Geen van onze bestuursleden, vrijwilligers 
of zendelingen in Nederland of Uganda 
krijgen een salaris of vergoeding maar zijn 
zelf verantwoordelijk voor het verzorgen 
van hun financiële ondersteuning.www.nacmu.org

Een, twee en plié
Hoi iedereen! Ik ben Tamar, een van de kinderen bij Noah’s ark. Ik 
wil u graag iets vertellen over Ballet. Ik vind ballet één van de mooi-
ste dansstijlen. Je ziet het ook niet vaak in Uganda. Ik deed voor 
het eerst wat ballet toen ik in primary 4 (groep 5) zat en nu zit ik in 
senior 2 (tweede klas). 

Samen met een paar andere meiden 
krijg ik les van auntie Katie. Zij heeft 
ons veel nieuwe dingen geleerd zoals 
de arabesqué, plié, tourjetté, passé, 
pique turn, develope en chassé. In 
de lessen leren we de nieuwe 
posities en choreografie en thuis 
moeten we elke dag oefenen en 
strekken.

We voeren de balletdansen uit op 
muziek met een christelijke boodschap. 
We hebben al twee keer tijdens de kerk-
dienst gedanst en ook op tijdens de kerst-
viering op school en voor de kerstmusical.

Ik hoop dat ik en mijn vriendinnen 
nog beter worden in ballet en dat 
veel mensen mogen genieten 
van onze talenten.

Groetjes van 
Tamar  Mbabazizamukama (14)

Verveling 
schaakmat 
gezet
Bij kinderen ligt verveling 
vaak op de loer, ook als ze 
van alles kunnen doen.

In 2018 nam een Nederlandse 
vrijwilliger een aantal schaak-
borden mee en begon met het 
geven van schaaklessen. Een 

grote groep startte vol enthou-
siasme. De groep werd al snel 
kleiner naarmate de slagen 
ingewikkelder werden, net als 
het aantal schaakstukken snel 
afneemt. Toch is er een vaste 
groep van kinderen, leerlingen 
en docenten overgebleven die 
hun hersenen kraken over de 
beste volgende zet. Voor hen 
geld in ieder geval dat verveling 
niet snel op de loer zal liggen.

Schone Kunst
Op de open dag van de 
New Horizon Scholen 
was veel schone kunst 
te zien.

Onze leerlingen lieten 
hun talenten zien met 
prachtige tekeningen, 
schilderingen maar ook 
zelfgemaakte slippers, 
matten van gras, beeldjes en voorwerpen gemaakt 
uit hout. Alles was te koop en er werd ook volop 

gekocht door de bezoekers, een mooie 
bemoediging voor de vele kunstenaars.

De Noah’s Ark band startte in 2012 met 
zo’n 25 muzikanten.

De band werd opgericht met de gedachte 
om kinderen van verschillende leeftijden en 
karakters samen te brengen door muziek. 
Oudere kinderen kunnen niet zonder de 
jongere kinderen die kleine instrumenten 
bespelen en omgekeerd. Zo ontstaat weded-
zijds respect. Ook laat onze band zien dat 
onze kinderen geen ‘niemanden’ zijn maar 
‘iemanden’.

De bandleider, Uncle Daniel, zegt: “Voor 
mij is het een waar genoegen om te zien hoe 
deze kinderen omgaan met elkaar en hun 

talenten hebben 
ontwikkeld. Af en 
toe corrigeren ze 
mij zelfs als ik fout zit.”

Dankzij de donaties van instrumenten van 
over de hele wereld konden meer kinderen 
mee doen en inmiddels bespelen er zo’n 70 
kinderen een instrument. Er gaat regelmatig 
een groep van 35 muzikanten op pad om fees-
ten en officiële gelegenheden te voorzien van 
hun prachtige klanken. Tijdens de viering 
van het 100 jarig bestaan van de Ugandese 
Politie werden zij zelfs als enige andere band 
uitgenodigd naast de band van de politie.

Op de foto met President Museveni van Uganda
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