
Ongeveer een jaar geleden ging 
Uganda in lockdown. Ons werk 
stopte echter niet: kinderen hebben 
geen ‘slaapstand’ en ook de nood 
om ons heen maakte geen pas op 
de plaats – integendeel, deze werd 
alleen maar groter. 

Het coronavirus is nog altijd niet 
weg, ook niet uit Uganda. Op het 
moment van schrijven zijn er 40.581 
besmettingen en 334 doden geregis-
treerd. Met een jonge bevolking en 
de beperkte vorm van testen geven 
deze cijfers waarschijnlijk een verte-
kend beeld van de werkelijkheid.

Sinds oktober vorig jaar heeft 
Uganda meer regels versoepeld: er 
vinden weer internationale vluch-
ten plaats, meer soorten bedrijven 
en winkels mochten hun deuren 
openen en ook mogen leerlingen 

gefaseerd weer klassikaal onderwijs 
volgen. Er zullen ook dit jaar nog 
vele veranderingen en onverwachte 
zaken voor de boeg staan.

Wat niet veranderde, was uw steun. 
Wat een bemoediging dat u achter 
ons werk blijft staan en dat we door 
konden gaan. Dank aan alle spon-
sors, donateurs, bidders, vrienden 
en een ieder die ons werk een warm 
hart heeft toegedragen in de afgelo-
pen tijd.

Sinds oktober vorig jaar mochten 
de eindexamenklassen weer naar 
school: Primary 7 voor de basis-
school en Senior 4 en 6 voor het 
voortgezet onderwijs. Vooral voor 
onze leerlingen in het sponsorpro-
gramma een welkome verandering; 
vaak hebben zij niemand om hen te 

Een bewogen jaar

Scholen weer open!
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helpen met hun huiswerk. 
Sinds begin maart wisselen 
de overige klassen elkaar 
zodat afstand houden 
mogelijk is en scholen geen 
broeinesten worden. In 
principe start het nieuwe 
schooljaar dan in augustus, 
maar het is nog niet bekend 
hoe dit precies invulling zal 
krijgen. Hiervoor zullen we 
moeten wachten op de beslissing 
van de overheid.

Onze leraren zien een duidelijk 
effect van de sluiting van de scholen: 
veel kinderen hebben moeite met 
spellen, rekenen en de Engelse taal. 
Voor veel kinderen was school een 
van de weinige 
plaatsen waar 
Engels gespro-
ken werd.

Voor de klassen 
die niet naar 
school mogen 

hebben we een programma opgezet 
waarbij ze één of twee dagdelen in 
de week langs komen op school. Ze 
doen dan taal- en rekenspelletjes, 
krijgen voorlichting over het corona-
virus en doen activiteiten zoals cake 
bakken, een quiz of een uitje naar 

onze boerderij. 
Ook krijgen ze 
een huiswerk-
pakket mee wat 
later weer be-
sproken wordt.

“Thuisonderwijs”
Voor het grootste deel van 2020 was er geen school, 
en ook nu geldt dat nog voor het grootste deel van 
onze kinderen. Maar het is ook geen vakantie, stil-
zitten is geen optie. Voor onze kinderen én die van 
medewerkers wisselen we diverse programma’s en 
activiteiten af. Een deel is het thuisschoolprogram-
ma waar de aunties, enkele van onze jeugd en en-
kele leraren ‘thuisles’ geven – al is dat wel in de klas 
omdat we nu eenmaal een schoolgebouw tot onze Onze Olympische Spelen
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beschikking hebben op ons terrein. 
Als afwisseling organiseren we 
programma’s die je meer onder ‘va-
kantie’ zou kunnen scharen zoals de 
Olympische Spelen, en een vakantie-
bijbelweek. Door deze programma’s 
hebben we verborgen talenten van 

onze jeugd en medewerkers ont-
dekt, een positief gevolg van deze 
crisis. Aunties die het niet hadden 
gedacht leiden nu knutselwerkjes of 
rekenlessen en onze jeugd trekt hele 
groepen met zich mee met sport of 
dans.

De deelnemers en leiders van de vakantiebijbelweek hebben een enorm goede tijd gehad.

Kalagala is de naam van de plek 
waar we (Piet en Pita) nu wonen met 
de kinderen uit onze Familie Unit, 
plus twee peutertjes en twee dames 
die ons helpen in huis. Daarnaast 
wonen hier ook een aantal van onze 
jongvolwassenen, die hun plekje 
proberen te vinden in de maat-
schappij. 

Piet en Pita in Kalagala

Koffie en landbouw
Onze oudere kinderen concentreren 
zich vooral op koffie: het verbouwen, 
de aankoop van de boeren in de 
buurt en verkoop aan de koffiefa-
brieken in de stad. Twee van onze 
dochters leren alles wat met een kop 

koffie te maken heeft: ze volgen een 
opleiding tot barista. We trainen 
lokale boeren hoe ze de kwaliteit 
van hun bonen kunnen verbeteren 
door bijvoorbeeld stap voor stap te 
oogsten in plaats van de hele plant 
in één keer leeg te halen. Zo kunnen 
onrijpe bessen alsnog rijpen. Ook 
handelingen zoals het schillen van 
de koffiebessen en het drogen en 
sorteren van de bonen beïnvloeden 
de uiteindelijke kwaliteit. We heb-
ben een samenwerkingsverband 
opgezet en men beseft dat je samen 
sterker staat dan alleen, samen zijn 
er betere en eerlijkere prijzen te 
krijgen.

Verder zijn er op het land rondom 
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ons huis een aantal mensen druk 
met landbouw en de verzorging 
van de biggen, geiten, kippen en 
konijnen en de drie honden die we 
hier hebben. Alles wat er hier in 
landbouw en veeteelt gebeurt is 
opleiding voor de tieners die hierin 
geïnteresseerd zijn, als voorberei-
ding op hun toekomst. Uitleg over 
in- en verkoop en kwaliteitscontrole 

is een belangrijk deel van 
de training. We werken hier 
volledig organisch. Onkruid 
en ongedierte worden met 
natuurlijke middelen bestre-
den. Tussen de koffieplanten 
in worden andere gewas-
sen verbouwd: ananassen, 
bonen, mais, aardappels, 
zoete aardappels, wortels, 

kool, paprika, tomaten, uien en alles 
wat er verder wil groeien. Van de 
opbrengst eten de kinderen in het 
kinderhuis en wijzelf.

Deze plek wordt ook gebruikt voor 
management vergaderingen en 
seminars en trainingen. Zo hebben 
we recentelijk een seminar gehou-
den voor onze tieners: ‘Books before 
Babies’ (Eerst boeken, dan baby’s). 
Samen met onze dokters, maat-
schappelijk 
werkers en 
leerkrachten 
hebben we 
met onze 
tieners ge-
praat over het 
belang van 
hun onder-
wijs voordat 

ze zich bezig gaan houden met 
verliefdheid enzovoort. Op een heel 
open manier hebben we de voor- en 
nadelen met hen doorgenomen, 
gebaseerd op christelijke normen. 
De jeugd ervoer dit als heel positief. 
Verschillende tieners kwamen ons 

later bedan-
ken voor 
de open en 
eerlijke ma-
nier van de 
training, ze 
voelden zich 
gewaardeerd 
en serieus 
genomen.

Trainingen
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Ik (Pita) draag de zorg voor deze zeer 
uitgebreide familie (maaltijden voor 
20-24 personen iedere dag) en neem 
in het bijzonder verantwoordelijk-
heid voor onze kleintjes: Bernice, 
Emily en Alicia. Daarnaast heb ik 
een nieuw stukje werk opgepakt 
waar ik heel lang naar uit heb geke-
ken maar nooit de gelegenheid voor 
had: een naaiatelier. Ik leid onze 

dochters maar ook onze huishulp op 
en begeleidt hen in het maken van 
hun eigen kleding. Ik breng ze de 
basisbegrippen bij, zoals patroon te-
kenen, stof knippen en naaien. Zelf 
maak ik kleertjes voor de kleintjes, 
en voor mijzelf. Ik geniet er heel erg 
van. Ook haken en breien zijn deel 
van het programma.

Genoeg te doen

Doordat miljoenen leerlingen en 
studenten thuis zitten en  op zoek 
gaan naar iets om te doen is het aan-
tal tienerzwangerschappen in het 
afgelopen jaar enorm toegenomen. 
Onze verwachting is dus ook dat we 
meer weggegooide baby’s op ons 
pad zullen vinden.

Zoals op 25 februari, toen er in een 
moeras vlak bij ons een baby werd 
gevonden. Hij lag daar misschien al 
een hele dag De kans is groot dat dit 
om een ongewenste zwangerschap 
van een jonge moeder ging. Het is 
een gezond mannetje en hij is nu in 
huis bij Piet en Pita en zij hebben 
heel veel plezier van hem. We heb-
ben hem Judah genoemd.

In het moeras
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Kids’ Shelter
Onze hulp is nog steeds ontzet-
tend hard nodig. Elke maand ont-
vangen we een aantal telefoontjes 
van de politie of andere instanties 
met een hulpvraag. Zoals voor 
Derrick (7 maanden) die door zijn 
moeder achtergelaten werd bij de 

bank. Na een paar dagen kon hij 
gelukkig weer met zijn vader mee. 
Of Haswa (14), die na misbruik 
ook geen plek had om naar toe te 
gaan. Na een paar maanden kon-
den we haar herenigen met haar 
eigen vader.

Patricia had ook hulp nodig. Een meisje van 8 
jaar. Haar moeder werd voor haar ogen ge-
wurgd en daarna richtte de aanvalster zich op 
Patricia. Zij wist net op tijd uit de greep van de 
vrouw te ontsnappen, maar haar ogen waren 
al bloeddoorlopen door de wurging. Patricia 
en haar kleine zusje – die de aanvalster wilde 
stelen – zijn nu bij Noah’s Ark om even tot rust 
te komen en totdat er duidelijk is waar ze vei-
lig is en ook om te voorkomen dat de familie 
van de aanvalster haar de mond kan snoeren. 
Dit alles gebeurde op één van de eilandjes in 
het Victoriameer en dus moesten we met de 
boot. Om Patricia te hulp te schieten hebben 
we een hele dag nodig gehad. Door de grote 

afstand is er 
veel brandstof door heen gegaan. Patricia is 
dat dubbel en dwars waard voor ons, maar 
om dit te kunnen doen hebben we uw hulp 
nodig.

Op het politiebureau

Met de ambulance op de boot
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In 2020 hebben we ondanks de coronacrisis meer kerstpakketten kunnen 
uitdelen dan ooit te voren! Naast ouderen en leerlingen van onze school 
hebben ook ‘buren’ van Piet en Pita in Kalagala en gezinnen uit het onder-
voedingsprogramma een pakket ontvangen. De pakketten zijn verspreid 
over enkele weken uitgedeeld en dankzij uw steun hebbben we 1500 pak-
ketten kunnen uitdelen! De lach 
op een ieders gezicht was zelfs 
onder de mondkapjes duidelijk 
te zien.

Kerstpaketten

Via ons Kids’ Shelter programma vullen 
wij aan wat de politie en 
kinderbescherming niet kunnen bieden: 
tijdelijk onderdak, counseling door 
maatschappelijk werkers, medische 
verzorging en als een kind langer blij�t 
ook onderwijs op onze school.

Helpt u, of uw kennissen en familie mee 
met €5, €10 of €20 per maand om dit 
mogelijk te maken? Samen kunnen we er 
zijn voor deze kinderen. Hartelijk dank!

Steun Kids’ Shelter!

nacmu.org/kidsshelter
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Van het Bestuur
Toen ik deze nieuwsbrief onder 
ogen kreeg was mijn eerste reactie 
er een van herkenning; de verhalen 
over Corona in Uganda lijken ten-
slotte op die van ons, of toch niet ? 
Wij zijn dankbaar dat wij voor ons 
project de middelen kregen om, met 
alle beperkingen, door te draaien; 
daarbuiten is de situatie vaak (bijna) 
hopeloos. Hier in Nederland doet 
de overheid het nodige, in Uganda 
en veel andere landen laat dit nogal 
eens te wensen over.

Het is fantastisch om te lezen hoe 
het personeel en de jongeren er 
SAMEN de schouders onder zetten 
om deze tijd door te komen. Jong 
leert van oud(er) en soms ook 
andersom, mooi toch?

Nu Piet en Pita in Kalagala wonen 
is er wat meer afstand tot de dage-
lijkse hectiek, maar daardoor meer 
tijd en energie om vooruit te denken 

en te werken aan de toekomst van 
onze kinderen. Het landbouwpro-
ject en de trainingen zijn hier mooie 
voorbeelden van. Wij hopen dat via 
deze activiteiten we steeds meer 
van “onze” kinderen na hun oplei-
ding een zinvol bestaan kunnen 
geven, zodat ze uiteindelijk ook voor 
zichzelf kunnen zorgen. Dit zal met 
vallen en opstaan gaan (is dat hier 
anders?); wat we nu al zien stemt 
ons positief en geeft energie om 
door te gaan. Namens het bestuur 
dank ik u hartelijk voor uw betrok-
kenheid in de afgelopen periode, in 
welke vorm dan ook.

Mogen wij ook in de komende tijd 
op u rekenen?

Gods zegen toegewenst.

Gert Brandwijk, bestuurslid
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