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 Nieuwsbrief Februari 2021.   Winterswijk dd-08—03-2021. 

 

Aan de vrienden van Stichting Wezen van Uganda  

Het jaar 2021 is al weer een eindje op weg. Onze laatste nieuws was  het 

chronologisch jaarverslag van juni. Dat verslag is vervolgens op de site gezet. 

 ( www.wezenvanuganda.nl)  .  Wij brengen U graag op de hoogte van de stand van 

zaken rondom WvU en MCSI (Mukono Child Support Initiative) en in het 

bijzonder over ons waterproject in Uganda en onze boerderij. De bedoeling is 

dat MCSI in de toekomst met beide activiteiten zelf voldoende geld gaat 

verdienen om de kinderen geheel te kunnen financieren. 2020 wordt ook wel het 

Corona jaar genoemd. Ook in Uganda heeft dat een enorme invloed gehad op de 

gebeurtenissen en de geplande activiteiten.  

 

Onze  Kinderen  

De gezondheid van de gemeenschap en dus ook de kinderen werd in 2020 ernstig 

bedreigd door Corona .De scholen werden in mei 2020 gesloten door de overheid. 

We hebben de betalingen voor onderwijs nog laten doorlopen  tot en met termijn 

twee. Het voor termijn drie beschikbare geld is besteed aan hulppakketten voor 

de kinderen die toen thuis waren. Op die manier was er in elk geval voedsel 

beschikbaar voor de kinderen.  Normaliter krijgen ze een  maaltijd op school.   

De nood was hoog. Er zijn daarom ook nog extra gelden beschikbaar gesteld 

gekregen via particuliere giften voor deze  voedselhulp. De kinderen hebben het 

schooljaar 2019-2020 afgesloten . Het nieuwe schooljaar is begonnen  op 2 

februari 2021.  Op dit moment hebben we  34 kansarme  kinderen die we via 

onze Stichting WvU het mogelijk maken naar school te gaan.  21 kinderen in 

secundary en 13 in primary school.  3 kinderen hebben het onderwijstraject  

afgesloten en worden niet langer gesteund door WvU 

Door het relatief grote aantal kinderen in de secundary school nemen dit jaar de 

kosten toe. De kosten voor een kind in de secundary school zijn dubbel zo hoog 

t.o.v. de primary school. Deze  kosten drukken extra op het beschikbare budget. 

Om u een indruk te geven hoe onze hulp wordt ontvangen en gewaardeerd, 

hebben wij een brief van Mevrouw Ruth Nakito toegevoegd. De inhoud spreekt 

voor zichzelf. Mede door uw gift is deze bijzondere vrouw in staat om de 

kinderen te helpen. Ik mag u namens WvU en MSCI danken voor uw bijdrage.         
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De kippenboerderij. 

Op de kippen boerderij kregen we te maken met een vervoersverbod dat was 

ingesteld door de overheid vanwege Corona /Covid 19. De consequentie was dat 

we geen voer meer voor de kippen konden krijgen. Het veroorzaakte enige 

paniek. Er was veel extra energie en communicatie en hulp van W.V.U nodig om 

uiteindelijk weer tijdig voer te verkrijgen. Uiteindelijk bleken de beperkingen 

vooral opgelegd te zijn aan personenvervoer. Voor MCSI  was het belangrijk dat 

de productiviteit van de kippen niet werd onderbroken door voedselschaarste. 

Daarmee zou een belangrijke inkomstenbron opdrogen. Tijdens de corona crisis 

is een gedeelte van de eieren toegevoegd aan de voedselpakketten voor de 

kinderen. De kosten van de eieren die daar voor nodig waren zijn vergoed door 

privé giften uit Nederland. We zijn nu op een punt beland waar de kippen minder 

eieren gaan leggen en vervangen moeten gaan worden door jonge kuikens. Het 

gevolg daarvan is dat er de komende 6 a 7 maanden extra voerkosten zijn en 

geen opbrengsten uit eieren. Voordat de kuikens ontvangen kunnen worden.   

Moeten de leghokken gerepareerd worden en de stal schoongemaakt en ontsmet.  

    

Wensen 

 MCSI had een aantal wensen t.a.v. de boerderij o.a. uitbreiding van de 

kippenfarm, verbetering van het workershouse en een goede omheining. 

E.a Moet de inkomsten verhogen. Het  workershouse  moet de medewerkers en 

de mensen in opleiding een betere huisvesting bieden. Een goede omheining 

verhoogt de veiligheid. Door de corona perikelen is dat in 2020 niet gelukt.  

We hopen in 2021 alsnog een aantal zaken te kunnen realiseren.  

 

Het Waterproject. 

Wij hebben U in de vorige nieuwsbrief van 2020 uitgebreid geïnformeerd over 

de resultaten van ons waterproject. We hebben 4 waterputten gerealiseerd en 

daardoor van vele mensen de levensstandaard verbeterd. Ons doel was om veel 

meer waterputten te bouwen. Door onvoldoende planning en snelheid van 

implementatie is ons dat niet gelukt. We hebben wel bewezen dat de gebruikte 

methodiek werkt. We zouden daarom ook graag verder willen gaan. Daarvoor is 

sturing en eigenaarschap nodig in Uganda. Er is een start gemaakt met de 

oprichting van een nieuw bedrijf n.l. Water Wishes Uganda. Het zoeken naar een 

geschikte kandidaat daarvoor loopt erg moeilijk. Geschikte mensen voor deze 

baan zijn moeilijk te vinden. Deze persoon moet procesmatig en planmatig kunnen 

werken en ook de uitvoering kunnen begeleiden.      

 

Bezoek Uganda 2020. 

Het was de bedoeling dat er in 2020 een bezoek aan Mukono in Uganda zou 

worden gebracht. Door corona is dat niet mogelijk geweest.  

Op dit moment is nog geen nieuwe datum voor bezoek gepland.   
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Bedankt 

2020 was een moeilijk jaar voor iedereen . Vanwege hun geringe inkomen en het 

ontbreken van een financieel vangnet is het vooral moeilijk voor de Ugandese 

bevolking en onze kansarme kinderen. We hebben dit jaar geen grote vooruitgang  

van onze plannen kunnen melden. We zijn er wel van overtuigd dat Uw  hulp en 

onze hulp nog steeds hard nodig zijn en ook het verschil kunnen maken.  

Allen die dit jaar weer hebben bijgedragen aan de educatie van de kansarme 

kinderen en het realiseren van projecten, danken wij van harte. 

We hopen dit jaar ook weer op uw steun te mogen rekenen. 

 

Met vriendelijke groeten.  Stichting WvU.     
 

Voorzitter Theo Idink 

Privé   0543-520180  

Mobiel tel 06-23559537  

Mail; t.idink@kickmail.nl 
 
Penningmeester Allejan van der Meulen   
Mobiel 06-51016309.  
Mail; allejan@allmatec.nl  
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