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Winterswijk, januari 2017 

 

Hallo allemaal, 

 

Het is lang geleden dat u iets van ons gehoord hebt. Dat wil niet zeggen 

dat er niets gebeurd is!!! Alles draait zoals we het graag hebben en er 

zijn ook dingen gebeurd, die zenuwslopend waren, zoals: het krijgen van 

een visum voor Godfrey om in Barneveld naar een internationale cursus 

pluimveehouderij te gaan. Hij is degene die in Uganda de boerderij 

onder zijn hoede heeft. De inkomsten hieruit moeten uiteindelijk 

voldoende zijn om de kosten voor scholing te kunnen bekostigen en wij, 

uit Nederland, niet meer nodig zijn voor de continuïteit van het 

project!!! Het heeft bloed, zweet en 

tranen gekost om dat visum te krijgen. 

Nadat het voor de derde keer 

geweigerd was, werden we uitgenodigd 

om in Arnhem voor de Rechtbank te 

verschijnen! Ze zijn bij de IND erg bang 

dat zo iemand niet meer teruggaat! Daar 

hebben we wel heel duidelijk gemaakt 

dat we doorgaan tot we dat visum 

krijgen omdat het voor de voortgang van 

ons project van essentieel belang is dat 

hij meer kennis krijgt over het runnen 

van de boerderij.  

Godfrey Kalume 1 

De rechtbank heeft de IND opgedragen ons te helpen om de volgende 

aanvraag succesvol te laten verlopen. Dit leverde een advies op, die wij 

uiteraard hebben opgevolgd, en die wij bij de aanvraag hebben 

meegestuurd. En ja hoor: we hebben een visum!!! Wel heeft ons dat veel 

 



geld gekost. We hadden al een ticket en een cursus gekocht voor de 

eerste aanvraag omdat dat volgens de papieren vereist was. 

Vorig jaar zijn we niet naar Uganda geweest. Het was ons afgeraden 

vanwege de onrust in dat land in verband met verkiezingen.We gaan nu 

18 januari weer en op de terugreis 3 februari gaat Godfrey met ons 

mee naar Nederland. Hij blijft 6 weken,  waarvan 4 weken in Barneveld 

en de rest van de tijd bij ons. In die tijd willen we hem nog iets van 

Nederland laten zien, bv. het Openlucht Museum in Arnhem. Daarnaast 

gaan we in Winterswijk naar een aantal verschillende bedrijven om te 

laten zien hoe het hier reilt en zeilt. Ook hebben we contact met een 

kippenbedrijf in Eibergen waar het voor Godfrey ook interessant is. Ik 

hoop echt, niet om te pesten, dat er in de tijd dat hij in Nederland is 

een pak sneeuw komt. Dat is naast de kou hier, ook wel iets heel 

bijzonders voor hem! 

 

 

Suzan Nakitende is de eerste leerling die de vervolgschool heeft 

afgesloten. Ze is nu bezig met een opleiding voor onderwijzeres. 

 

 

Susan Nakitende 1 

 

Na de verbouwing van de Jumbo is er geen plaats meer voor het 

statiegeldbusje. Met de opbrengst van het statiegeld hebben we veel 

extra ’s kunnen doen, zoals medicijnkosten. 

HARTELIJK BEDANKT JUMBO 



 

Een grote verrassing; 

Van het Mannenkoor uit Winterswijk ontvingen wij afgelopen week  

€ 950,00 

 

 

 
 

In de volgende nieuwsbrief laten we u zien wat we met dit geweldige 

bedrag gedaan hebben!!! 

U kunt in de Winterswijkse weekkrant hierover meer lezen! 

 

Ik hoop dat u ziet dat we niet stil hebben gezeten! Ik heb een 

meniscus operatie ondergaan en kan alweer aardig lopen! 

 

Mede namens Alle Jan de hartelijke groeten, 

Marthanel 

 


