
1

Nieuwsbrief Maart 2022
22e jaargang, nummer 1

www.nacmu.org

Na één van de langste 
schoolsluitingen ter wereld mochten 
de scholen in Uganda op 10 januari 
2022 eindelijk weer open! Sinds 
maart 2020 zijn alle scholen voor 
het grootste deel gesloten geweest. 
Examenleerlingen mochten enkele 
maanden naar school om hun jaar af 
te ronden en ook aan aantal andere 
klassen mocht een korte tijd naar 
school. Het overgrote deel van de 15 
miljoen leerlingen in Uganda heeft 
bijna twee jaar 
thuis gezeten 
met een grote 
leerachterstand 
tot gevolg.
  Hoewel deo-
verheid thuison-
derwijs via radio, 
TV en internet 

aanbood hadden veel gezinnen hier 
geen toegang tot. Door verschillen-
de niveaus van lockdown was het 
voor ons vaak lastig om leerlingen te 
bereiken, toch hebben we veel van 
hen voorzien van huiswerk, voorlich-
ting over het coronavirus, huizbe-
zoeken en een voedselpakket. 

Door het hele land zijn scholen 
falliet gegaan omdat zij de huur 
van de gebouwen niet meer konden 
betalen. Ook hebben veel scholen 

het schoolgeld 
verhoogd, 
terwijl veel ge-
zinnen door de 
lockdown juist 
inkomen verlo-
ren hebben.

meer op  
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Van Piet en Pita
Inmiddels zijn we zo’n 3 maanden op weg in 2022 en het lijkt opnieuw een 
jaar met extreme hoogte- en dieptepunten te worden! We weten dat er 
geen haar van ons hoofd zal vallen zonder dat onze Hemelse Vader ervan af 
weet (Mat 10:30, Luk 21:18). Een bemoediging; maar toch? 

Een hoogtepunt voor Pita en mijzelf (Piet): we zijn 45 jaar getrouwd en 
hebben dat met de kinderen en medewerkers gevierd. Cake, flesjes  
frisdrank en bloemen voor ons maakte het een écht feest! Vijfenveertig jaar 
met heel veel vreugde en verdriet maar bovenal dankbaarheid aan God die 
ons samen bracht en gespaard heeft.  
  
Op dit moment draaien we elke munt twee keer om voor we hem  
uitgeven omdat de prijzen zo snel omhoog gaan dat we een aantal dingen 
echt moeten heroverwegen. De wisselkoers wordt ook constant lager. Het 
aantal mensen wat aanklopt om hulp rijst de pan uit en de medewerkers 
kunnen hun rekeningen ook niet meer betalen. Ja, dan krab je op je hoofd, 
door de haren waarvan we weten dat er geen een zal vallen zonder dat God 
ervan af weet. 

Maar toch? We vertrouwen dat het goed komt. We leggen onze zorgen,  
en die van hen waar we verantwoording voor hebben, bij De Here neer. We 
delen het met hen die met ons mee werken bij het vele werk dat we hebben 
mogen doen. Deze nieuwsbrief geeft een redelijk compleet beeld van wat 
er zich af speelt in en rond het werk voor de kinderen. 

Zo, wij Piet en Pita bevelen deze nieuws-
brief van harte bij u aan voor uw  
gebed en gaven! We kunnen er niet onder-
uit om speciale aandacht te vragen voor het 
onderwijs, we hebben nog plaats voor meer 
kinderen in de school maar hebben dan wel 
sponsors nodig om dit mogelijk te maken. 
Mogen Pita en ik (Piet) je vragen om deze 
mogelijkheid om een kind te  
onderwijzen te delen met anderen?  
Zo kunnen we samen meer kinderen een 
kans geven voor een goede toekomst, 
hier in Uganda.
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Een grote groep van onze kinderen 
(en jeugd) hebben wekenlang gewerkt aan een 
geweldige uitvoering: Dreams can come True.  
Verspreid over drie uitvoeringen hebben onze 
eigen kinderen en medewerkers en honderden 
schoolkinderen en ouders genoten van het kerst-
verhaal dat werd aangereikt met zang, dans, muziek en acteerwerk. We zijn 
dankbaar voor de talenten die onze kinderen ontwikkelen en voor de be-
trokkenheid die zij getoond hebben.

Kerst  
Ook in 2021 
waren de vierin-
gen rond kerst 
en oud en nieuw 
nog anders dan 
voor de pande-
mie: het grootste gemis is de kerstviering van 
school. Toch gaven de toen geldende regels ons 
genoeg ruimte om samen te komen en zelfs om 
mensen uit onze omgeving uit te nodigen. 

Uitvoering

Pakketten Dankzij uw vrijgevigheid hebben 
we honderden gezinnen kunnen voorzien van 
een kerstpakket. Naast onze leerlingen waren 
ook onder meer ouderen, kleinschalige koffie-
boeren, en ondervoedingspatiënten ontvanger. 
De pakketten werden met vreugde ontvangen 
en waren een praktische getuige van het uitdelen 
van Jezus’ liefde aan onze naasten. Met deze actie 
is er ook een prachtig bedrag van €18.500,-  

opgehaald voor 
de ondervoe-
dingskliniek. 
Hartelijk be-
dankt voor uw 
steun, zeker in 
deze moeilijke 
tijd.
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Deo (ongeveer één jaar oud) 
werd voor de deur van een  
willekeurige vrouw achtergelaten. 
Van zijn ouders of andere familie-
leden is elk spoor bijster. Tot onder-
zoek meer uit 
wijst blijft Deo 
bij ons onder 
het Kid’s Shelter 
Programma.

Toen Madinah’s 
echtgenoot al 
hun spullen 
verkocht en zij 
protesteerde 
werd ze door 
hem in elkaar geslagen. Samen met 
haar twee kinderen vond ze onder-
dak bij ons om te herstellen. Dankzij 
uw steun konden we haar blauwe 
plekken behandelen, vervoer naar 
haar familie regelen en een bood-
schappenpakket. Madinah verblijft 
nu bij haar tante waar zij en haar 
kinderen een nieuwe start maken.

Dit zijn maar 
een paar voor-
beelden van 
de situaties 
en hulpvragen 
waar we iede-

re maand mee te maken krijgen. 
We zijn daarom hard op zoek naar 
mensen die Kids' Shelter maande-
lijks willen ondersteunen zodat we 
plaats voor deze kinderen hebben 
en geen nee hoeven te verkopen. 

Esther's familie werd 
beloofd dat haar school betaald 
zou worden in Mukono, ver weg van 
huis. Echter werd ze gedwongen te 
werken: child trafficking. De politie 

had onvoldoen-
de middelen 
en dus hebben 
wij Esther weer 
veilig naar huis 
gebracht, zo'n 
160km rijden.

Kinderhuis & Kids’ Shelter
Iets waar we helaas waarschijnlijk altijd voor nodig zullen zijn, is het opvan-
gen van kinderen die niet gewenst zijn of nergens anders terecht kunnen. 
Soms voor een korte tijd en soms totdat ze volwassen zijn. Vanuit Mukono 
en Kangalumira (waar Piet en Pita wonen) krijgen we veel hulpvragen van 
de politie voor schrijnende zaken en in de afgelopen waaronder ook kinde-
ren die seksueel misbruikt zijn. Dat breekt ons hart. We zetten ons in voor 
het welzijn van deze kinderen én voor hun moeders die vaak zelf ergens 
slachtoffer van zijn of vast zitten tussen wal en schip.

Deo

Madinah* Maak Plaats

Esther

www.nacmu.org/kidsshelter
 Of maak uw gift over o.v.v. “Kid’s Shelter”
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Doordat de scholen weer 
geopend zijn, is het vergeleken met 
de afgelopen twee jaar overdag erg 
rustig in het kinderhuis en de Family 
Units: de meeste kinderen zitten van 

acht uur ‘s ochtends tot vier uur ‘s 
middags op school. Het zijn alleen 
de baby’s en peuters die thuis zijn, 
en dat vinden ze helemaal niet zo 
erg. Voor onze aunties is het ook 

goed om weer in 
een normaal en rus-
tiger ritme zitten, 
zeker vergeleken 
met periodes waar-
in de kinderen een 
paar weken écht 
alleen maar thuis 
mochten zijn.

Rustig

Bid met ons mee
Steun wordt vaak uitgedrukt in euro’s, maar één vorm van steun is pas echt 
onmisbaar: gebed.  Wij dragen ons werk op aan de Here en geloven dat Hij 
voorziet in wat nodig is. We geven Hem de glorie en eer voor alle zegenin-
gen die hij ons doet toe komen. Bid u elke dag met ons mee?

Zondag – Bid voor onze kerk en de 
geestelijke groei van kinderen en me-
dewerkers. Dank voor de vrijheid die we 
hebben om ons geloof uit te dragen.
Maandag – Bid voor Gods voorziening 
en dank voor alle zegeningen die Hij 
reeds gegeven heeft.
Dinsdag – Bid voor de ontwikkeling en 
groei van onze kinderen. Dank voor de 
veilige plek die wij ze kunnen bieden.
Woensdag – Bid voor het onderwijs bij 
Noah’s Ark en in heel Uganda. Dank 
voor de kansen die we met steun van 
over de hele wereld kunnen geven. 

Donderdag – Bid voor wijsheid en 
kracht voor Piet en Pita en anderen 
leidinggevenden bij Noah’s Ark. Dank 
voor het werk dat zij mogen doen.
Vrijdag – Bid voor het werk in onze 
kliniek en de gezondheid van onze kin-
deren en medewerkers. Dank voor Gods 
voorziening in personeel en medicatie.
Zaterdag – Dank voor een ieder die ons 
werk steunt met een financiële gift,-
gebed, vrijwilligerswerk of op welke 
manier dan ook.

Gebedsbrief ontvangen? Aanmelden kan via renydelange@gmail.com

Alleen de allerkleinsten zijn overdag nog in het kinderhuis
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De scholen

In heel het land zijn tijdens de lockdown duizenden  
tienermeisjes zwanger geraakt, vaak door verkeerde keuzes maar soms ook 
door misbruik. Zwangere meisjes worden vaak zonder pardon uit huis gezet 
en ook scholen sluiten hun deur voor hen. Hiermee word de vicieuze cirkel 
van armoede in stand gehouden, want hoe zal zo’n jonge moeder, zonder 
onderwijs, ooit in de schoolkosten van haar kind kunnen voorzien?  Onze 
deur staat voor hen open, onze maatschappelijk werkers gaan met de meis-

jes in gesprek om te kijken 
hoe zij een goede moeder 
voor hun kind kunnen 
zijn terwijl ze ook onder-
wijs volgen. Indien nodig 
verblijven hun baby’s bij 
het kinderdagverblijf voor 
onze medewerkers tijdens 
de schooluren.

Niet alle leerlingen zijn teruggekeerd. Vooral leer-
lingen op het voortgezet onderwijs, hebben vaak al een 
(praktisch) diploma op zak en hebben werk gevonden. 
Vaak zien zij of hun familie dan weinig 
noodzaak voor verder onderwijs. Ande-
ren zijn naar een ander deel van het land 
verhuisd omdat hun familie 
daar wel werk kon krijgen of 
een stuk land heef t. Waar mo-
gelijk gaan we met de familie 
in gesprek maar wij kunnen 
geen leerplicht opleggen.

Een open deur

Deze basisschoolleerlingen zijn moeder geworden door seksueel misbruik.

NEW HORIZON
SCHOOLS

Basisschool
7 groepen, 6-12 jaar

370 leerlingen
270+ sponsors gezocht

Voortgezet onderwijs
6 klassen, 13-18 jaar

300 leerlingen
60+ sponsors gezocht

Kleuterschool
3 groepen, 3-5 jaar

120 leerlingen
30+ sponsors gezocht

Bent u of kent u een nieuwe sponsor?
www.nacmu.org/school

Aantal leerlingen is het totaal van ons kinderhuis, gesponsorde leerlingen en betalende leerlingen.
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Enige jaren geleden heeft Noah’s 
Ark een groot stuk land kunnen 
kopen in aan de Nijl, op zo’n uur rij-
den van Mukono. We willen dit stuk 
land in Busana met name inzetten 
om bomen te planten die na vijf tot 
acht jaar geschikt zijn om te kappen 
voor de houtverkoop. Hiermee doen 
onze studenten van het voortgezet 
onderwijs op een nieuwe en heel 

praktische manier ervaring op met 
het opzetten van zo’n plantage, wat 
er bij het onderhoud komt kijken 
en het berekenen van het financiële 
plaatje. Zo voorzien we onze scholen 
ook van een extra inkomsten bron 
waardoor we in de toekomst meer 
leerlingen hopen te verwelkomen 
of zelfs nieuwe locaties te kunnen 
bouwen. Kortom, een stuk land dat 
veel mogelijkheden biedt.

Tweehonderdduizend bomen

Het grootste deel van onze leerlingen kan alleen naar school 
met uw steun. Voor veel leerlingen zijn er geen of niet genoeg 
sponsors, en dus kunnen we geen nieuwe leerlingen aannemen 
of in alles voorzien. Overweegt u, of iemand uit uw omgeving, 
om een kind te helpen door hem of haar te sponsoren? Vanaf 
€22,50 per maand doet u al mee. Bij voorbaat hartelijk dank!

Bezoek www.nacmu.org of neem contact op!

Divine Kuteesa
Divine komt uit een gezin 
van zes kinderen. Zijn vader 
is overleden, zijn moeder 
heeft te weinig inkomsten 
van haar groentekraampje 
om schoolgeld te betalen.

Tendo Josephine
Josephine’s vader is over-
leden en haar moeder 
spoorloos. Haar stiefmoeder 
draagt nu zorg voor drie kin-
deren maar krijgt geen hulp 
uit haar familiekring. 

Fred Achidi
Fred’s ouders zijn kleinscha-
lige boeren. De opbrengt 
van het land is net genoeg 
om van te eten maar geld 
voor school is er niet.
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Kliniek

Outreaches

In December 2021 en het begin van 
2022 nam het aantal COVID-19 be-
smettingen in Uganda in rap tempo 
toe. Veel mensen wilden zich niet 
testen door de hoge kosten  
(zelftesten in Uganda kosten meer 
dan €10,- per stuk). Daarom be-
sloten wij testen kosteloos aan te 
bieden in onze kliniek. Zo kregen 
we een goed beeld van het aantal 
besmettingen. Elke week zaten een 
tiental besmette medewerkers, 
kinderen en leerlingen in quaran-
taine. Gelukkig is niemand van 
hen heel erg ziek geweest maar de 
quarantaine bracht wel praktische 
uitdagingen met zich mee. Een nog 
grotere golf door de heropening van 

de scholen bleef echter uit en inmid-
dels worden meer en meer maatre-
gelen door de overheid losgelaten 
en zien we ook een grote afname in 
het aantal positieve testen.

Ontvangst van een doos vol met zelftesten.

Na een lange tijd te hebben stilgelegen kunnen de medewerkers van de 
kliniek weer op outreach. Zo bereiken zij inwoners van dorpen in de wijde 
omgeving van Noah’s Ark. Er wordt voorlichting gegeven voorlichting over 
hygiëne, algemene gezondheid, het herkennen van  ondervoeding en  het 

belang van het op tijd starten 
van een behandeling. 

Er zijn nog altijd veel men-
sen, vooral ouderen, die hun 
ziektebeeld niet herkennen of 
niet op de hoogte zijn dat er 
behandeling mogelijk is. Angst 
voor hoge kosten speelt vaak 
ook een rol. Ons doel is niet om 
hen naar ónze kliniek te krijgen 
maar we proberen hen wel te 
overtuigen van het belang om 
actie te ondernemen.

Op outreach
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Post en Pakketjes
Veel sponsoren sturen een kaart, brief of pakketje naar hun sponsorkind in het 

kinderhuis of op school en dat is heel fijn! Ook ontvangen we vaak iets voor 
algemeen gebruik. Graag vertellen we u wat en hoe u dit het beste kunt sturen.
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kleertjes, sokjes, slabbetjes, doekjes, 
wasbare luiers (katoen),  
speelgoed (hout/ zacht rubber)

setje potloden en kleurboek, bal, pop, auto, kleding, 
schoenen, ondergoed, klein zakje snoep,  
kinderfilm op DVD (plezier voor iedereen)

puzzel, knutselspullen, leesboek, spelletjes, bal, 
springtouw, kleding, schoenen, dagboek, etui, zeep/
shampoo, lego, film of serie op DVD

Engels leesboek, etui met schrijfgerei, kleding 
tandenborstel, tandpasta, zaklamp op zonnenergie, 
stuk zeep, snoepjes (niet te zacht, gaat plakken)

knuffels, klein speelgoed, 
speelgoed met batterijen

stiften, speelgoed met bat-
terijen of kleine onderdelen 
(lego, knikkers), knuffels

geld, speelgoed geweren

klei, spullen met batterijen 
of op stroom, DVDs, geld

Briefpost
Briefpost komt meestal na twee tot 
zes weken aan, maar dit kan langer 
duren. 

Engels alstublieft!
Post wordt ook behandeld door onze 
Ugandese medewerkers. Correspon-
dentie en instructies in het Engels 
hebben dus de voorkeur zodat er 
niet op een Nederlandse collega 
gewacht hoeft te worden.

Adressering
Noah’s Ark Children’s Minsitry Uganda
for (naam kind)
P.O. Box 355
Mukono, UGANDA

We hebben geen fysiek adres of 
postcode voor post.

Pakketjes
Pakketpost komt vaak pas na drie tot 
zes weken bij ons aan. Pakketjes niet 
groter dan een schoenen doos ko-
men sneller en vaker ongeschonden 
aan dan grote(re) pakketten. Ook 
wordt hier zelden invoerbelasting 
voor gerekend. Verzend pakketten 
altijd met PostNL.
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Van het Bestuur
In Europa gaat het de laatste weken in het nieuws vooral over de oorlog 
in Oekraïne en de gevolgen hiervan voor Nederland. Het lijkt wel of alles 
duurder wordt en de overheid maakt miljarden vrij voor allerlei compen-
satieregelingen. Inmiddels zijn ook de eerste vluchtelingen uit Oekraïne in 
Nederland aangekomen. Misschien bent u hier zelf ook wel bij betrokken, 
als vrijwilliger, gastgezin of anderszins.

Wat de afgelopen weken NIET is veranderd is de al vele jaren moeilijke eco-
nomische, sociale, medische en politieke situatie in Uganda en daar heeft 
de overheid helaas GEEN geld voor steunpakketten.

Beseffen wij wel voldoende dat God (de meesten van ons) in Nederland 
geboren deed worden en wij hier in een vrij en welvarend land mogen op-
groeien en leven ?

Deze week was het “biddag voor gewas en arbeid” in veel kerken, een mooie 
traditie aan het begin van het seizoen. Bidden is een krachtig middel, maar 
dan moeten we niet vergeten om God te danken als hij onze gebeden ver-
hoort. Mooi dat in deze nieuwsbrief een concrete bid- en dank agenda voor 
Noah’s Ark staat!

Wij zijn blij en dankbaar dat wij als Noah’s Ark al meer dan 20 jaar, dankzij 
uw donaties en gebed, een steentje mogen bijdragen aan de situatie van 
met name de Ugandese kinderen. In deze nieuwsbrief heeft u hierover weer 
het nodige kunnen lezen.

Het is verdrietig dat na de coronaperiode veel scholen in Uganda niet meer 
open zijn gegaan. Wij willen heel graag veel meer kinderen naar onze  
scholen halen, maar dan hebben we wel veel meer sponsors nodig, omdat 
de structurele inkomsten hiervoor nog veel te laag zijn. Zou u dit serieus 
willen overwegen?  Ik hoop dat onze coördinator schoolsponsoring, Arnout 
Hooft, het heel druk gaat krijgen !
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Nu Nederland na twee jaar corona weer “open” is bent u wellicht ook plan-
nen aan het maken voor invulling van schoolprojecten, kerkelijke projecten 
etc. Misschien zelfs met een leuke fondswervingsactie daaraan verbonden.

Een mooi voorbeeld van een actie is die van de tieners van de Hervormde 
Kerk de Rank: “24 uur zonder eten”. De 40 tieners hebben 24 uur niet gege-
ten en daarmee een bedrag van €5588 opgehaald voor het ondervoedings-
programma. Niet eten, zodat ondervoede kinderen te eten krijgen. Een 
mooie actie met een resultaat om blij van te worden.

Wij komen graag weer bij u langs voor een presentatie. Neemt u dan con-
tact met ons op via nederland@nacmu.org

Ik wens u van harte Gods zegen en nabijheid toe in deze bijzondere tijd. 

Gert Brandwijk 
Bestuurslid Noah’s Ark.



Colofon
Secretariaat
Batelier 14,3362 JS Sliedrecht
0184-415987
nederland@nacmu.org

www.nacmu.org
volg ons op Facebook en Instagram!

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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Zij wachten nog op een sponsor:

Asher Shaniterah
Asher’s jonge moeder is 
wees sinds ze drie jaar oud 
was en kon alleen overleven 
door vrijgevigheid van ande-
ren. Er zijn geen middelen 
voor school.

Innocent Birungi 
Innocent is wees, woonde 
eerst bij zijn tante maar 
werd daar niet goed behan-
deld. Nu woont hij bij zijn 
oma die ook voor andere 
wezen uit de familie zorgt.

Keron Ssengedo 
Keron’s vader vind hier en 
daar werk maar heeft geen 
vast baan. Hij en zijn vrouw 
kunnen met moeite hun 
gezin voorzien van de  
basisbenodigdheden.

Frank Yiga
Frank komt uit een groot ge-
zin. Zijn vader is bouwvakker 
maar heeft niet altijd werk 
en zijn moeder maakt thuis 
manden. Zonder steun kan 
Frank niet naar school.

Wat we met uw hulp kunnen bieden:
Onderwijs volgens het nationale 
curriculum van Uganda op onze 
eigen New Horizon School

Sportkleding, boeken en 
schrijfmaterialen die nodig zijn om 
goed te leren

Elke schooldag een warme en 
voedzame lunch, soms de enige 
goede maaltijd voor een kind die dag

Behandeling in onze kliniek voor 
veelvoorkomende ziekten zoals 
malaria

www.nacmu.org/school


